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Voorwoord 
Dit rapport is het eindresultaat van het onderzoek ter afronding van onze masteropleiding ‘Real Estate 
Management and Development’ aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Dit afstudeerrapport geeft inzicht in 
de effecten van fysieke veranderingen op passantenstromen in een aantal binnenstedelijke winkelgebieden. Mark 
de Jong heeft in dit onderzoek een vijftal steden onderzocht waar op grote schaal nieuwe winkels aan het 
winkelgebied zijn toegevoegd. Roger Schouten heeft onderzocht wat de invloed is van trekkers op 
passantenstromen in een winkelgebied.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij gebruik mogen maken van de data van Locatus. Hiervoor zijn we 
verschillende mensen die bij Locatus werkzaam zijn erg dankbaar: Nicole Dirksen-Janken voor de gedreven 
begeleiding en tips; Marco Groeneveld voor de ondersteuning bij het gebruik van de software (Acces en Mapinfo) 
en de hulp bij het opzetten van de database; Gert Jan Slob, Leo Bom en Mark Baas voor de geestverruimende 
gesprekken en analytische ondersteuning en alle overige collega’s voor de gezelligheid en morele steun. Ook gaat 
onze dank uit naar mevrouw dr. Ir. I.I. Janssen en de heer Ir. A.W.J. Borgers van de Technische Universiteit 
Eindhoven die ons gedurende het afstudeer proces met veel enthousiasme hebben begeleid.  
 
Uiteraard willen wij ook onze vriendinnen, ouders, overige familieleden en vrienden danken voor de interesse en 
hulp, die waar nodig geboden is. 
 
Veel plezier met het lezen van onze scriptie! 
 
 
 
 
Roger Schouten en Mark de Jong 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  3 

 

Inhoudsopgave 

 
Voorwoord ............................................................................................................................................................ 2 
 
Samenvatting......................................................................................................................................................... 6 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding ............................................................................................................................................. 8 

1.1 Aanleiding ............................................................................................................................................................ 8 
1.2 Locatus ................................................................................................................................................................ 8 
1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen ...................................................................................................................... 8 
1.4 Onderzoek aanpak .............................................................................................................................................. 9 
1.5 Leeswijzer .......................................................................................................................................................... 10 

 
Hoofdstuk 2 Verkenning ...................................................................................................................................... 11 

2.1 Algemeen .......................................................................................................................................................... 11 
2.2 Standplaatskwaliteit .......................................................................................................................................... 11 
2.3 Recessie ............................................................................................................................................................. 12 
2.4 Marktverzadiging .............................................................................................................................................. 13 
2.5 Online verkoop .................................................................................................................................................. 13 
2.6 Huurprijzen retail .............................................................................................................................................. 13 
2.7 Trekkers ............................................................................................................................................................. 14 
2.8 Referentie onderzoeken .................................................................................................................................... 15 
2.9 Conclusie ........................................................................................................................................................... 16 

 
Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek ................................................................................................................ 17 

3.1 Algemeen .......................................................................................................................................................... 17 
3.2 Beschikbare data ............................................................................................................................................... 17 
3.3 Validiteit data Locatus ....................................................................................................................................... 18 
3.4 Onderzoek substantiële toename winkelvloeroppervlak ................................................................................. 18 
3.5 Onderzoek invloed van trekkers........................................................................................................................ 19 
3.6 Passantenindex ................................................................................................................................................. 19 
3.7 Conclusie ........................................................................................................................................................... 20 

 
Hoofdstuk 4 Algemene trends  onderzochte binnensteden ................................................................................. 21 

4.1 Algemeen .......................................................................................................................................................... 21 
4.2 Winkel verkooppunten ...................................................................................................................................... 21 
4.3 Winkel vloeroppervlak ...................................................................................................................................... 22 
4.4 Gemiddeld winkeloppervlak verkooppunt ........................................................................................................ 23 
4.5 Weekbezoekers ................................................................................................................................................. 24 
4.6 Relatie week en zaterdagbezoekers .................................................................................................................. 24 
4.7 Leegstand .......................................................................................................................................................... 25 
4.8 Inwoners ............................................................................................................................................................ 26 

 
Hoofdstuk 5 Effecten toevoeging winkels ............................................................................................................ 27 

5.1 Arnhem .............................................................................................................................................................. 27 
5.1.1 Musiskwartier ............................................................................................................................................ 27 
5.1.2 Arnhem in cijfers ........................................................................................................................................ 28 
5.1.3 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 29 
5.1.4 Conclusie .................................................................................................................................................... 29 

5.2 Enschede ........................................................................................................................................................... 30 
5.2.1 De Klanderij ................................................................................................................................................ 30 
5.2.2 Twentec ..................................................................................................................................................... 30 



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  4 

 

5.2.3 Enschede in cijfers ..................................................................................................................................... 31 
5.2.4 Effect op de passantenstroom ................................................................................................................... 32 
5.2.5 Conclusie .................................................................................................................................................... 32 

5.3 Maastricht ......................................................................................................................................................... 33 
5.3.1 Entre Deux ................................................................................................................................................. 33 
5.3.2 Mosae Forum ............................................................................................................................................. 34 
5.3.3 Maastricht in cijfers ................................................................................................................................... 34 
5.3.4 Effect op de passantenstroom ................................................................................................................... 35 
5.3.5 Conclusie .................................................................................................................................................... 36 

5.4 Woerden............................................................................................................................................................ 36 
5.4.1 Hoochwoert ............................................................................................................................................... 36 
5.4.2. Woerden in cijfers ..................................................................................................................................... 37 
5.4.3 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 38 
5.4.4 Conclusie .................................................................................................................................................... 38 

5.5 Zoetermeer........................................................................................................................................................ 39 
5.5.1 Spazio ......................................................................................................................................................... 39 
5.5.2 Zoetermeer in Cijfers ................................................................................................................................. 40 
5.5.3 Effecten op de Passantenstroom ............................................................................................................... 41 
5.5.4 Conclusie .................................................................................................................................................... 41 

5.6 Algehele conclusie toevoeging winkels ............................................................................................................. 42 
 
Hoofdstuk 6 Invloed van trekkers op passantenstromen ..................................................................................... 48 

6.1 Alkmaar (Zara) ................................................................................................................................................... 49 
6.1.1 Centrum Alkmaar in Cijfers ........................................................................................................................ 49 
6.1.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 50 
6.1.3 Conclusie Alkmaar (Zara) ........................................................................................................................... 50 

6.2 Amsterdam (Zara) ............................................................................................................................................. 51 
6.2.1 Centrum Amsterdam in Cijfers................................................................................................................... 51 
6.2.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 52 
6.2.3 Conclusie Amsterdam (Zara) ...................................................................................................................... 53 

6.3 Apeldoorn (Zara) ............................................................................................................................................... 54 
6.3.1 Centrum Apeldoorn in Cijfers .................................................................................................................... 54 
6.3.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 55 
6.3.3 Conclusie Apeldoorn (Zara) ........................................................................................................................ 56 

6.4 Bergen op Zoom (Media Markt) ........................................................................................................................ 57 
6.4.1 Centrum Bergen op Zoom in Cijfers ........................................................................................................... 57 
6.4.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 58 
6.4.3 Conclusie Bergen op Zoom (Media Markt) ................................................................................................ 59 

6.5 Den Haag (Zara en Media Markt) ...................................................................................................................... 60 
6.5.1 Centrum Den Haag in Cijfers ...................................................................................................................... 60 
6.5.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 61 
6.5.3 Conclusie Den Haag (Media Markt en Zara) .............................................................................................. 62 

6.6 Ede (Media Markt) ............................................................................................................................................ 63 
6.6.1 Centrum Ede in Cijfers ............................................................................................................................... 63 
6.6.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 64 
6.6.3 Conclusie Ede (MediaMarkt/ Nieuwe ontwikkeling) ................................................................................. 64 

6.7 Utrecht, Hoog Catharijne (Media Markt) .......................................................................................................... 65 
6.7.1 Centrum Utrecht en Hoog Catharijne in Cijfers ......................................................................................... 66 
6.7.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 67 
6.7.3 Conclusie Hoog Catharijne (Media Markt) ................................................................................................. 67 

6.8 Zwolle (Media Markt) ........................................................................................................................................ 68 
6.8.1 Centrum Zwolle in Cijfers ........................................................................................................................... 68 
6.8.2 Effecten op de passantenstroom ............................................................................................................... 69 



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  5 

 

6.8.3 Conclusie Zwolle Media Markt/Maagjesbolwerk ...................................................................................... 69 
6.9 Conclusies trekkers ............................................................................................................................................ 70 

 
Hoofdstuk 7 Algehele conclusie en aanbevelingen .............................................................................................. 72 

7.1 Algemeen ...................................................................................................................................................... 72 
7.2 Grootschalige toevoeging winkelvloeroppervlak.......................................................................................... 73 
7.3 Trekkers......................................................................................................................................................... 74 
7.4 Toegevoegde waarde .................................................................................................................................... 75 
7.5 Aanbevelingen .............................................................................................................................................. 75 

 
Hoofdstuk 8 Bronnen ........................................................................................................................................... 77 
 
Bijlage I Begrippenlijst ......................................................................................................................................... 79 
Bijlage II Dataverzameling ................................................................................................................................... 81 

Data Locatus ............................................................................................................................................................ 81 
Validiteit data Locatus ............................................................................................................................................. 83 
Data verzamelen onderzoek ................................................................................................................................... 84 

 



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  6 

 

Samenvatting 
Door de professionalisering van de vastgoed- en retailmarkt is er steeds meer vraag naar informatie en data met 
betrekking tot passantenstromen en consumentengedrag in winkelgebieden. Door actuele onderwerpen als 
vergrijzing, demografische krimp, internetwinkels, schaalvergroting in hoofdwinkelgebieden, beperkte financie-
ringsmogelijkheden en oplopende leegstand wordt de noodzaak van weloverwogen duurzame en risicomijdende 
ontwikkelingen steeds belangrijker. In dit kader is het van belang onderzoek te verrichten naar fysiek ruimtelijke 
factoren die van invloed zijn op passantenstromen in winkelgebieden. Onderzoeksbureau Locatus beschikt over 
data betreffende passantenstromen en het winkelaanbod in winkelgebieden in de Benelux. Deze databestanden 
maken het mogelijk meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke effecten van nieuwbouw, herontwikkeling en andere 
fysieke veranderingen in winkelgebieden. 
  
Het doel van deze studie is te onderzoeken of er verband bestaat tussen bepaalde fysiek ruimtelijk veranderingen 
in binnenstedelijke winkelgebieden en veranderingen in passantenstromen in die winkelgebieden. De invloeden 
van deze fysiek ruimtelijke veranderingen worden onderzocht om bij toekomstige ruimtelijke ingrepen in 
binnenstedelijke winkelgebieden een beter onderbouwde inschatting van de effecten op passantenstromen 
mogelijk te maken. 
 
De doelstelling van het onderzoek luidt derhalve: het verkrijgen van inzicht in de invloeden van de belangrijkste 
fysiek ruimtelijke ingrepen in binnenstedelijke winkelgebieden op passantenstromen. Dit onderzoek dient bij te 
dragen aan de besluitvorming van partijen zoals retailers, overheidsinstanties, beleggers en projectontwikkelaars. 
De onderstaande centrale vraag wordt als basis gebruikt voor het onderzoek: wat zijn de invloeden van 
ruimtelijke fysieke veranderingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden. Uit de verkenning 
van literatuur en de markt is naar voren gekomen dat er een aantal tastbare fysieke veranderingen zijn die van 
invloed zijn op passantenstromen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om twee soorten fysiek ruimtelijke 
veranderingen te onderzoeken. De effecten van grootschalige toevoeging van winkelvloeroppervlak in de vorm van 
nieuwe ontwikkelingen of herontwikkelingen in binnenstedelijke winkelgebieden. Daarnaast is het effect van de 
komst van trekkers onderzocht. Er is specifiek gekeken naar de trekkers Media Markt en Zara. Hiervoor is gekozen 
vanwege het internationale karakter van de ketens, de grootte van de winkels en het aantal recente vestigingen in 
Nederlandse binnensteden. Om de invloed van de fysieke veranderingen op passantenstromen in beeld te 
brengen, is historische data van Locatus gebruikt.  
 
Bij het onderzoeken van de passantenstromen (op basis van de passantentellingen van Locatus) wordt gebruik 
gemaakt van een index. De aantallen waargenomen passanten op de telpunten worden gestandaardiseerd door 
elke waarneming te delen door het grootste aantal en te vermenigvuldigde met 100. Het drukste telpunt in een 
binnenstad in een bepaald jaar krijgt de waarde 100. De minder drukke telpunten krijgen een naar rato lagere 
waarde. Deze methode wordt toegepast op een selectie van steden in de verschillende jaren waarvoor tellingen 
beschikbaar zijn. Hierdoor wordt een verloop van de index per telpunt zichtbaar en daarmee wordt tevens inzicht 
verkregen in het effect van de fysiek ruimtelijke veranderingen die zijn onderzocht. De telpunten die door Locatus 
zijn gebruikt, zijn niet elk jaar van telling gelijk gebleven, daarom is ervoor gekozen om de index voor alle telpunten 
voor elk jaar van telling weer te geven in plattegronden. Door het systematisch toepassen van deze methode op de 
situatie voor en na de fysiek ruimtelijke veranderingen, wordt het verloop van de drukte op de telpunten in de 
selectie van winkelgebieden zichtbaar.  

Voor het onderzoek naar de effecten op de passantenstroom bij de grootschalige toevoeging van winkelvloer-
oppervlak of herontwikkeling van winkels zijn de volgende vijf steden onderzocht: Arnhem, Enschede, Maastricht, 
Woerden en Zoetermeer. Uit het onderzoek is gebleken dat dit soort veranderingen invloed hebben op de 
passantenstromen. De toevoeging veroorzaakt op de aanloopstraten naar de nieuwe ontwikkelingen over het 
algemeen een hogere indexwaarde en dus een verhoogde intensiteit van aantal passanten in relatie tot het 
drukste punt. Op de verder van het drukste punt en de nieuwe ontwikkelingen gelegen locaties is na de 
ontwikkeling vaak een daling in de indexwaarden te zien en in sommige steden een oplopende leegstand. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat er ook een negatief effect op de waarde van het vastgoed optreedt.  
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In het onderzoek naar de trekkers is een 8-tal steden onderzocht: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op 
Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en Zwolle. Alle trekkers in het winkelgebied zijn onderzocht, maar er is specifiek op 
de komst van een Zara of Media Markt ingegaan. Uit de analyse van deze steden zijn een aantal overeenkomstige 
effecten op de passantenstromen naar voren gekomen. Hierdoor is het verband tussen het toevoegen van een 
trekker en het veranderen van de passantenstroom aangetoond. De conclusie is dat in het eerste jaar na vestiging 
van een Media Markt of Zara in de binnenstad de indexwaarde nabij deze trekkers toeneemt met 10 tot 20 
indexpunten. Dit effect is zeer lokaal.  
 
Nu de invloeden van substantiële toevoegingen winkelvloeroppervlak in de vorm van herontwikkeling, nieuwe 
ontwikkeling of de komst van een trekker in beeld zijn gebracht, kunnen de verkregen inzichten gebruikt worden 
bij beleidsvorming en ontwikkeling. Bij herontwikkeling of toevoeging van winkelvloeroppervlak dient goed 
rekening gehouden te worden met de invloed hiervan op andere locaties in het winkelgebied. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat een nieuwe ontwikkeling vaak ergens anders in het winkelgebied een negatief effect te weeg brengt. 
De ontwikkeling kan minder passanten, waardevermindering en leegstand tot gevolg hebben. In winkelgebieden 
kan het bij zowel herontwikkeling als uitbreiding van belang zijn, te sturen op de vestiging van trekkers op 
strategische locaties wanneer mogelijk.  
 
Om met meer zekerheid de overeenkomsten tussen de uitkomsten van het onderzoek te bevestigen is het aan te 
bevelen om meerdere soortgelijke situaties te onderzoeken. Het onderzoek is puur gebaseerd op gegevens uit de 
database van Locatus betreffende veranderingen in of verschuivingen binnen het winkelaanbod en veranderingen 
in passantenaantallen. Hierdoor is er weinig rekening gehouden met ander factoren die van invloed kunnen zijn op 
passantenstromen. Voorbeelden hiervan zijn: herkenningspunten in winkelcentra, straatmeubilair, straatbreedte, 
aantal toegangswegen, bereikbaarheid etc. Doordat er vele factoren van invloed zijn op de passantenstromen in 
een winkelgebied is het aan te bevelen om dit onderzoek voort te zetten en meerdere mogelijke invloeden te 
onderzoeken door middel van multivariate analyses. Ook het onderzoeken van meerdere winkelgebieden kan de 
validiteit van de bevindingen verhogen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de waarde van elk telpunt weer te 
geven als een indexwaarde. Deze indexwaarde geeft een waarde aan in relatie tot het drukste punt. De 
gevoeligheid van deze methode is groot omdat het aantal waargenomen passanten op een telpunt beïnvloed kan 
worden door incidentele gebeurtenissen. In het onderzoek is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat externe factoren 
zoals een brand in een winkelcentrum, een markt of een ‘Prijzencircus’ de passantenaantallen sterk kunnen 
beïnvloeden. Door vaker tellen op telpunten en uitschieters buiten beschouwing te laten kan de betrouwbaarheid 
van de resultaten verhoogd worden.  
 
Nu duidelijk is dat fysiek ruimtelijke ingrepen in winkelgebieden invloed hebben op passantenstromen, zullen deze 
ingrepen ook invloed hebben op de waarde van het vastgoed. In deze studie is dit echter niet onderzocht. Voor 
een dergelijk onderzoek dienen grote aantallen transactiecijfers, huurcijfers of beter nog herzieningshuren (303 
huren) te worden vergeleken. Dit zou het onderwerp van een vervolgonderzoek kunnen zijn.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Door de professionalisering van de vastgoed- en retailmarkt is er steeds meer vraag naar informatie en data op het 
gebied van passantenstromen en consumentengedrag in winkelgebieden. De passantenstromen hebben een 
directe invloed op de waarde van vastgoed en de waarde van de locatie. Hoe meer passanten, hoe hoger de 
waarde van het winkelvastgoed (Bolt, 2003). De waarde van het vastgoed en de standplaatskwaliteit van een 
winkel zijn van groot belang voor bijvoorbeeld institutionele beleggers, retailers en gemeenten. 
 
Voor retailers is het van belang om gevestigd te zijn op een locatie met een zo hoog mogelijke passantenstroom, 
met dien verstande dat een omvangrijke passantenstroom doorgaans een hogere omzet betekent. Voor een 
belegger is de waarde van zijn onroerend goed bepalend voor huurstromen, financieringen en rendementen. De 
gemeente wil naast een gezond economische klimaat, inkomsten generen door middel van heffingen en diverse 
gemeentebelastingen, zoals de onroerend zaak belasting (OZB). Voor de Belastingdienst is het van belang om 
controle uit te oefenen op de belastingbetaler. Door inzicht in de kwaliteit en waarde van de onroerende 
bezittingen van de belastingbetaler kan deze controle beter worden uitgevoerd.  
 
Naast de vraag van de bovengenoemde partijen bestaat er behoefte aan inzicht in de invloeden van 
nieuwbouwontwikkelingen, herontwikkelingen en andere fysieke ingrepen in de winkelomgeving op de passanten-
stromen en vastgoedwaarde. Hiervoor wordt vaak gekeken naar ervaring met in het verleden gerealiseerde 
projecten. Echter, het komt regelmatig voor dat er onvoldoende data beschikbaar is met betrekking tot de 
wijzigingen van passantenstromen of de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed door deze ingrepen. 
Onderzoeksbureau Locatus beschikt over data van passantenstromen en het winkelaanbod in winkelgebieden in 
de Benelux. Dit databestand maakt het mogelijk meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke effecten van 
nieuwbouw, herontwikkeling en andere fysieke wijzigingen in winkelcentra.  

1.2 Locatus 
Locatus is een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het registreren en verwerken van winkelinformatie in 
Nederland, België en Luxemburg. Locatus verzamelt voor eigen rekening en risico informatie over alle 
verkooppunten en doet winkelpassantentellingen in 137 winkelgebieden in Nederland en daarnaast in nog 35 
winkelgebieden in België en Luxemburg. Deze strategische informatie wordt vervolgens verkocht in de vorm van 
databases, publicaties en maatwerk (Locatus, 2010). De informatie biedt inzicht in detailhandel, diensten en 
horeca. Afnemers van deze informatie zijn beleggers, investeerders, retailers, ontwikkelaars en overheid. 
  
Één van de belangrijkste producten van Locatus is de “winkelpassantentelling”. Dit product biedt inzichten in de 
druktepatronen van een winkelgebied. Op een gemiddelde zaterdag worden passanten op minimaal 24 posities in 
een winkelgebied geteld. Met behulp van transactiegegevens van een aantal belangrijke retailers wordt er 
vervolgens aan de hand van de zaterdagtelling een afspiegeling gemaakt voor de weekwaarden.  
 
1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het van belang is om voor verschillende marktpartijen,  
waaronder de retailsector, meer inzicht te krijgen in de invloeden en effecten van de fysieke wijzigingen in 
binnensteden. In deze paragraaf worden de doelstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. Het doel van dit 
onderzoek is om aan te tonen dat er een aantal fysiek ruimtelijke factoren zijn, die met een aanzienlijke zekerheid 
kunnen worden beschouwd als de oorzaken van wijzigingen in passantenstromen. De invloeden van deze factoren 
worden onderzocht, om bij toekomstige ontwikkelingen en geplande fysieke wijzigingen in binnenstedelijke 
winkelgebieden te dienen als een informatiebron. Locatus is als opdrachtgever gebaat bij dit onderzoek om hun 
afnemers te kunnen voorzien van waardevolle informatie en adviezen met betrekking tot herontwikkeling en 
waardeontwikkelingen in binnenstedelijke winkelgebieden. Wetenschappelijke relevantie wordt gegeven door het 
aanduiden en verifiëren van relevante fysieke factoren die van invloed zijn op passantenstromen en 
consumentengedrag in binnenstedelijke winkelgebieden in Nederland. 
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De doelstelling van het onderzoek luidt;  
 

 

 

 
Centrale vraagstelling 
Door de toenemende vraag naar informatie die bruikbaar is voor duurzame ontwikkelingen, de lange termijn visie 
en het controleren van binnenstedelijke winkelmilieu`s, is het van belang onderzoek te verrichten naar fysiek 
ruimtelijke factoren die van invloed zijn op passantenstromen. Beleggers, investeerders, retailers, ontwikkelaars en 
overheidspartijen willen zoveel mogelijk grip en invloed hebben op de waarde van vastgoed en het economische 
klimaat. Uit onderzoek is gebleken dat fysiek ruimtelijke ingrepen in een winkelgebied zelfs als gevolg kunnen 
hebben dat een A1 locatie zijn status verliest (Houweling, 2008). 
 
Dit onderzoek dient bij te dragen aan de besluitvorming van partijen zoals retailers, overheidsinstanties, beleggers 
en projectontwikkelaars. De onderstaande onderzoeksvraag wordt als basis gebruikt voor het onderzoek:  

 
 

 

Dit vraagstuk zal op twee soorten veranderingen in de binnenstad worden onderzocht; op basis van “verplaatsen 
of toevoegen van trekkers” en “toevoeging of herontwikkeling van een concentratie winkels”. Beide soorten 
veranderingen zullen onderzocht worden met dezelfde deelvragen:  
   

 Wat is volgens de literatuur de invloed van fysiek ruimtelijke ingrepen op passantenstromen; 

 In welke winkelgebieden in Nederland hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan; 

 Hoe wordt de invloed gemeten van veranderingen op passantenstromen; 

 Wat zijn de gevolgen geweest van de fysieke wijzigingen gelet op de passantenstromen;  

 Op welke manier verzamelt Locatus haar data;  

 Hebben de fysieke wijzigingen invloed op passantenstromen en daarmee op de waarde van het vastgoed? 

 Op welke manier kunnen de verkregen inzichten bijdragen aan toekomstige processen van ontwikkeling 
beheer en beleidsvorming; 

 
1.4 Onderzoek aanpak 
Bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd ter afbakening van het 
onderzoeksgebied. De afbakening van dit onderzoek is gebaseerd op voorafgaande verkenning van de markt en 
literatuur, de wetenschappelijke toegevoegde waarde en de wensen van de opdrachtgever “Locatus”. Vanuit de 
literatuurstudie blijkt dat er veel onderzoek is gedaan naar het koopgedrag van consumenten, het voorspellen van 
het loopgedrag van voetgangers, routekeuze patronen en condities die effect kunnen hebben op het gevoel van 
mensen in een stedelijke omgeving. Deze studies bestaan uit modellen en kansberekeningen die minimaal een 
tiental variabelen omvatten. Ook zijn de onderzoeken uitgevoerd op kleine schaal en in één stedelijke omgeving of 
winkelcentrum en grotendeels gebaseerd op interviews. In dit onderzoek zal op basis van feitelijke waarneming 
(passantentellingen) een analyse worden uitgevoerd waar specifiek wordt gekeken naar een tweetal fysieke 
wijzigingen.  
   
Dit onderzoek zal zich richten op de steden waar Locatus passantentellingen heeft uitgevoerd. Daarnaast moeten 
er in deze steden fysiek ruimtelijke ingrepen hebben plaatsgevonden tussen 2000 en 2010. Hierbij dienen er zowel 
voor de fysieke wijziging passantentellingen zijn uitgevoerd, als erna. Er is geselecteerd op binnensteden en 
hoofdwinkelgebieden. Deze keuze is gemaakt gezien de relevantie, de aanwezigheid van een substantiële 
toevoeging van winkelvloeroppervlak in een bestaand winkelgebied, de aanwezigheid van voldoende trekkers, en 
de aanwezigheid van voldoende passantentellingen. Het onderzoek naar trekkers vraagt om dezelfde voorselectie. 

“Het verkrijgen van inzicht in de invloeden van de belangrijkste fysiek ruimtelijke ingrepen in 

binnenstedelijke winkelgebieden op passantenstromen.”  

 

“Wat zijn de invloeden van ruimtelijke fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke 

winkelgebieden” 
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In het onderzoek naar trekkers zal specifiek gekeken worden naar de invloed van de trekkers Media Markt en Zara. 
De Media Markt vestigt zich doorgaans in hoofdwinkelgebieden of perifere detailhandel centra. De Zara is 
voornamelijk gevestigd in hoofdwinkelgebieden. In paragraaf 3.4 wordt toegelicht waarom specifiek voor deze 
trekkers is gekozen. 
  
Op de selectie van binnensteden en hoofdwinkelgebieden is onderzocht of er in de afgelopen tien jaar een fysieke 
wijziging heeft plaatsgevonden in deze steden. Met als uitgangspunt “verplaatsen of toevoeging van trekkers” en 
“toevoeging of herontwikkeling van een concentratie winkels”. Uiteindelijk is gebleken dat in 68 steden 
interessante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden (Commercieel vastgoed, 2005 t/m 2008; zie bijlage I). Bij deze 
68 steden is kritisch gekeken naar de relevantie en de aanwezigheid van passantentellingen van zowel voor als na 
de fysiek ruimtelijke wijziging die in deze winkelgebieden hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is in samenspraak 
met opdrachtgever Locatus en de Technische Universiteit van Eindhoven een selectie van 13 steden overgebleven. 
Vijf steden met als uitgangspunt de toevoeging van een concentratie winkels en 8 steden met als uitgangspunt het 
verplaatsen of toevoegen van een trekker. Alle 13 steden worden geanalyseerd op basis van de momentopname 
van de passantentelling die door Locatus zijn uitgevoerd. De steden zijn: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen 
op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en Zwolle voor het onderzoek naar trekkers. En voor het onderzoek van 
“toevoeging of herontwikkeling van een concentratie winkels” zijn de steden Arnhem, Enschede, Maastricht, 
Woerden en Zoetermeer geanalyseerd. 
 
1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zullen de algemene trends en ontwikkelen die momenteel in de retailmarkt spelen worden 
toegelicht. Tevens zal de kern uit een aantal wetenschappelijke artikelen worden aangehaald die van belang zijn 
voor dit onderzoek. In hoofdstuk 3 zal de methode van onderzoek worden omschreven. Welke data heeft Locatus 
tot zijn beschikking en hoe wordt de data geregistreerd en gebruikt. Daarnaast wordt uiteengezet hoe het 
onderzoek is vormgegeven en worden de onderzoeksmethodes toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt een algemene 
indruk gegeven van de trends en ontwikkelingen van de steden die verder worden geanalyseerd en omschreven in 
hoofdstuk 5 en 6. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in fysieke wijzigingen in de vorm van een substantiële toevoeging van 
winkelvloeroppervlak en het effect hiervan op de passantenstromen. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in fysieke 
wijzigingen in de vorm van het verplaatsen of vestigen van trekkers en het effect hiervan op de passantenstromen. 
In hoofdstuk 7 worden de conclusies getrokken uit de analyse van beide vormen van fysieke wijzigingen die 
onderzocht zijn in hoofdstuk 5 en 6. Daarnaast worden er verbanden gelegd tussen soortgelijke ingrepen en de 
effecten hiervan op passantenstromen.  
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Hoofdstuk 2 Verkenning  

2.1 Algemeen 

Nederland telt ongeveer 220.000 verkooppunten met een totaalvloeroppervlak van bijna 29 miljoen m² (Locatus, 
2011). De Nederlandse bevolking heeft met ongeveer 1,7 m² per persoon niet eerder over zoveel winkelruimte 
beschikt. In vergelijking met andere Europese landen, is dit metrage erg hoog. In de periode 2000 tot 2009 is bijna 
5 miljoen m² aan de winkelvoorraad toegevoegd. Dit komt neer op een stijging van ongeveer 20%. In deze periode 
is de totale omzet binnen de Nederlandse detailhandel met 6% gestegen.  
 
Ondanks de enigszins scheve verhouding tussen groei van de omzet enerzijds en het aantal opgeleverde 
winkelmeters anderzijds, heeft de winkelmarkt de uitbreiding goed kunnen opvangen tot 2008. Dit wordt zichtbaar 
door het relatief lage leegstandspercentage in de verhuurmarkt van winkelruimte. Medio 2008 stond ongeveer 5% 
leeg van de totale winkelvoorraad. Dit duidt op een gezonde marktsituatie. In de belangrijkste hoofdwinkelstraten 
van Nederlandse binnensteden stond zelfs minder dan 2% leeg. Het lage leegstandspercentage heeft een 
prijsopdrijvend effect op het huurniveau gehad. Voornamelijk in hoofdwinkelstraten is de huurprijsstijging 
duidelijk zichtbaar (CBRE, 2009). Echter, in de jaren vanaf 2008 zien we een stijging van de leegstand. In 2010 is de 
leegstand met 10% toegenomen. Uit de omzet- en transactiecijfers blijkt dat de economische crisis ervoor heeft 
gezorgd dat de consument zijn hand op de knip houdt. Daarnaast gaat de groei van het aantal winkelvierkante 
meters door. In 2010 was een groei van 1,5% zichtbaar. Dit resulteert in veel steden in hoge leegstand 
percentages. In de provincies Noord-Holland (3,8%) Utrecht (4,5%) is de leegstand het laagst. In Limburg (9%) en 
Zeeland (7,6 %) ligt de leegstand het hoogst. Centrum Echt en centrum Schiedam staan met 21% en 20% in de top 
van de winkelgebieden met de hoogste leegstand. Positieve uitschieters zijn centrum Amsterdam (2,3%) en 
centrum Utrecht (3,5%) (Locatus, 2010). 
 
2.2 Standplaatskwaliteit 
De winkelmarkt in Nederland is door de jaren heen sterk gesegmenteerd naar A, B en C-locaties (zie paragraaf 1.2). 
Daarnaast is een gemiddelde winkelhuurprijsstijging per vierkante meter waarneembaar. Deze stijging doet zich 
voornamelijk voor op de A1-locaties en nauwelijks op de B- en C- locaties. De prijzen in de B- en C- locaties zijn de 
afgelopen jaren vrij stabiel gebleven (grafiek 2.1).  
 

 
Grafiek 2.1: Tophuur winkelmarkt (Locatus en CBS, 2010)  
 
Op de A-locaties steken de huurpijzen met kop en schouder uit boven de overige locaties in steden. Ook blijft er 
een grote vraag naar winkelruimte op deze locaties (grafiek 2.2). De vraag is hier groter dan het aanbod. Dit 
betekent dat de markt overspannen is. Door de hoge vraag en toegenomen huurprijzen zijn de A1-locaties alleen 
nog betaalbaar voor kapitaalkrachtige (inter)nationale retailketens (CBRE, 2009).  
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Grafiek 2.2: Leegstand Nederlandse winkelmarkt 2009 (CBRE, 2009) 

Uit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar het functioneren van B- en C-locaties komen een aantal 
factoren naar voren die van invloed zijn op de huurprijzen (Houweling, 2008). Algemeen bekende huurprijs- 
beïnvloedende factoren zijn verhoudingen tussen vraag en aanbod, standplaatskwaliteit (bezoekersaantallen), 
type centrum, ‘spirit of place’, kwaliteit van openbare ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Het verschil tussen A-, B- en C-locaties wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van trekkers en dus het aantal 
bezoekers. Bekende ketens willen vooral bij andere bekende ketens in de buurt zitten. Dit omdat dit een bepaalde 
zekerheid biedt op de continuïteit van de passantenstroom. Als gevolg hiervan stijgt de waarde van de locatie 
(Houweling, 2008). Een verklaring voor segmentatie staat in de begrippenlijst. 
  
2.3 Recessie 
Door de wereldwijde economische recessie heeft er sinds de tweede helft van 2008 een omslag plaats gevonden 
binnen de winkelmarkt in Nederland. Aan het begin van 2008 waren er Nederlandse ketens op zoek naar nieuwe 
panden. Door het teruglopen van omzet binnen de detailhandel hebben deze ketens besloten hun expansiebeleid 
voor zich uit te schuiven. Er wordt momenteel nog kritischer gekeken naar de huidige vastgoedportefeuille en er 
wordt alleen nieuwe winkelruimte aangehuurd als het een uitzonderlijke kans betreft tegen de meest gunstig 
voorwaarden. Aangezien dit soort winkelpanden incidenteel beschikbaar komt, is het transactievolume binnen de 
verhuurmarkt sterk terug gelopen. 
 
Met name de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied van de binnensteden, de kleinere wijkwinkelcentra en de 
grootschalige perifere winkelvoorzieningen worden met een oplopende leegstand geconfronteerd. Daarbij is de 
algehele stijging van het huurprijsniveau tot stilstand gekomen. Op locaties met een oplopende leegstand hebben 
de prijzen zelfs al een daling laten zien (CBRE, 2009).   
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2.4 Marktverzadiging 
Hoewel de economie op termijn weer zal aantrekken, zijn er twee belangrijke factoren die zullen zorgen voor een 
verzadiging van de markt. Volgens een prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende dertig jaar 
stijgen met 1 miljoen inwoners, om daarna te krimpen. Gebaseerd op het feit dat Nederland gemiddeld over 
ongeveer 1,7 m² winkelruimte beschikt zou de markt nog slechts 1,5 tot 2 miljoen m² kunnen absorberen. Dit 
betekent een stijging van de totale winkelvoorraad met hooguit 7%. Echter, deze prognose is nog erg aan de hoge 
kant als we kijken naar de toename van het internet winkelen en de vergrijzing (CBS, 2010). De winkelleegstand is 
het afgelopen jaar toegenomen met 10 procent. In 2009 was de winkel leegstand in Nederland 5% nu is die 6%. De 
leegstand is niet gelijk verdeeld over Nederland. In Limburg is de Leegstand (9%) Zeeland (7,6%), Utrecht (4,5%), en 
Noord-Holland (3,8%) (Locatus, 2011). De verklaring voor het verschil in Leegstand ligt grotendeels in de mate van 
vergrijzing binnen de provincies (Brounen, Eichholtz, 2004). In Limburg en Zeeland slaat de vergrijzing het snelst 
toe. Voor de omzetten in de retail zal dit nadelige gevolgen hebben. Uit gegevens van het CBS blijkt dat Gezinnen 
met een kostwinner jonger dan 45 jaar gemiddeld 31 duizend euro uitgeven en huishoudens met een kostwinnaar 
boven de 65 maar 25 duizend euro. Een andere trend is dat de Nederlanders steeds meer winkelvloer tot hun 
beschikking hebben. Elke inwoner kreeg er het afgelopen decennium 20% vierkante meters bij. Daar tegenover 
staat dat de omzet juist ver achterblijft bij de groeiende winkeloppervlakte. Die daalde met ongeveer 10% per 
vierkante meter (HBD, 2011). 
 
Als de Nederlandse winkelmarkt daadwerkelijk verzadigd raakt en er een overschot aan winkelmeters ontstaat, zal 
naar verwachting de concurrentie tussen de verschillende Nederlandse winkelsteden verder toenemen. Daarbij zal 
tussen de verschillende locaties binnen hetzelfde winkelgebied ook een strijd om consumenten losbarsten. Het 
functioneren van een winkelgebied kan onder andere worden afgeleid aan de ontwikkelingen van het 
leegstandspercentage en het huurprijsniveau. Daarnaast kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het aantal 
passanten dat door een bepaald gebied loopt. Een daling of stijging van het aantal passanten in een winkelgebied 
is meestal het eerste signaal dat de markt verbeterd of verslechterd. Des te minder passanten op een locatie, des 
te hoger de leegstand. Op de A1-locaties staat momenteel 2% van de winkelruimte leeg. Op de B2- en C-locaties is 
deze situatie erger en kan er gesproken worden van een ongezonde marktsituatie (CBRE, 2009).  
 

2.5 Online verkoop 

De Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) draagt een aantal belangrijke factoren aan die van invloed zijn op 
de afname van de bezoekersaantallen in winkelgebieden. De consument verwacht steeds meer keuzegemak en 
service. De huidige consument beschikt over weinig vrije tijd waardoor het winkelen efficiënter moet. Hierdoor 
onstaat een differentiatie in het type winkelgedrag van de consument. Consumenten stellen hogere eisen aan de 
bereikbaarheid en gaan steeds vaker met een koopmotief naar een passende aankoopplaats. Hierdoor ontstaat 
een onderscheid tussen “fun- en runshopping”. Hiernaast spelen mogelijk de toegenomen mobiliteit en de 
mogelijkheid van internet winkelen een grote rol bij de afname van het aantal bezoekers. 
 
Tabel 2.3; Online verkoop (HBD, 2010)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aandeel personen dat online koopt  46% 52% 58% 60% 68% 71% 

Groei van online bestedingen non-
food t.o.v. jaar eerder 

 24% 29% 41% 34% 21%  

Aandeel online van totale bestedingen 
non-food (excl. Telecom) 

 2% 2,5% 3,4% 4,6% 6,1%  

 
Uit onderzoek van het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel (HBD) blijkt dat het aantal internet aankopen nog ieder 
jaar toeneemt (tabel 2.3). De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren blijft voortzetten. Hierdoor zal 
er in specifieke branches een duidelijke afname zichtbaar zijn van het aantal winkelverkopen. Belangrijke voor-
beelden hiervan zijn de elektronica- en reisbranche (NRW, 2010; HBD, 2011). 
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2.6 Huurprijzen retail 
Volgens onderzoek van Houweling (2008) zijn de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan de 
huurprijzen: het aantal bezoekers op de locatie, de omzetontwikkelingen, overheidsmaatregelen, het type centrum 
waarvan de locatie deel uitmaakt, de mate waarin vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn,  ‘the spirit 
of the place’, de afmeting van het pand en zogenaamde objectspecifieke hoedanigheden (Teller, Reutterer, 2008)  
Hoewel er geen duidelijk hiërarchie is, verschilt de mate waarin deze factoren effect hebben op de huurprijzen per 
factor en per locatie. In hoofdwinkelgebieden hebben de ligging en daarmee de standkwaliteit meer invloed op de 
huurprijs van een pand dan de afmetingen (Bolt, 2003).  
 
In het onderzoek van Houweling, noemen winkeliers verschillende factoren die invloed hebben op het aantal 
bezoekers. Deze factoren zijn: bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, mate van leegstand, de aanwezigheid van 
speciaalzaken, de overmatige aanwezigheid van uitzendbureaus en/of reisbureaus en de mate van betrokkenheid 
bij het stadcentrum. De overmatige aanwezigheid van uitzendbureaus en/of reisbureaus komen als negatieve 
factoren uit het onderzoek (Houweling, 2008). 

 

 
Figuur 2.4 conceptueel model winkelvastgoedmarkt (Bolt, 2003)  

 

2.7. Trekkers 
Ooit was het warenhuis de grootste trekker in een winkelgebied en wilde alle andere winkelketens naast deze 
warenhuizen zoals de Bijenkorf, V&D en de HEMA gevestigd zijn. De warenhuizen konden zich tot de jaren tachtig 
sterk onderscheiden. De warenhuizen hadden de mooiste winkels, konden de beste inkoopprijzen bedingen en  
alles wat zij in de winkel verkochten werd een succes. In de naoorlogse periode in Nederland boden de 
warenhuizen luxeproducten aan. Tegenwoordig hebben warenhuizen deze functie niet meer. Vastgesteld kan 
worden dat de omvang van deze retailconcepten in de huidige markt niet meer in het voordeel werken. De 
aantrekkelijkheid van een winkelgebied is niet meer afhankelijk van de aanwezigheid van warenhuizen. Als 
belangrijkste reden hiervoor geeft Jones Lang LaSalle (2009) dat winkels in de huidige markt snel met hun tijd mee 
moeten gaan. Door de grootte van deze warenhuizen zijn zij hier niet toe in staat. Alleen door zich sterk te 
onderscheiden ten opzichte van andere winkels hebben warenhuizen kans om te overleven. Dit lukt de Bijenkorf 
en HEMA behoorlijk goed. Voor de hedendaagse consument is het van groot belang dat zij zich thuis voelt in de 
winkel en het merk. Dit is de basis voor klantentrouw. Daarom gaan winkels zich steeds vaker profileren als 
“lifestyle”. Goede voorbeelden zijn hiervan de Zara en H&M. 
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Door het succes en de schaalvergroting van retailers als H&M, Zara, maar ook Media Markt en The Sting, zijn er 
nieuwe trekkers ontstaan. Van deze groep retailers is er op de vastgoedmarkt de komende jaren veel te 
verwachten. In de Nederlandse winkelstraten vindt deze groep echter niet de winkelruimte die zij qua formaat 
nodig heeft. Het gevolg is dat deze retailers vaak zijn aangewezen op nieuwe ontwikkelingen, die soms aan de rand 
van het kernwinkelgebied liggen. Voor projectontwikkelaars met projecten in de binnensteden is dit een  
interessante retailgroep. Recente voorbeelden van projecten zijn Pieter Vreedeplein in Tilburg, Musiskwartier in 
Arnhem, Piazza Center in Eindhoven en Spazio in Zoetermeer. Hier is een goede mix van retailers gecombineerd 
met meer kleinschalige winkels (Jones Lang LaSalle, 2009). 
 
In de traditionele winkelstraten is vaak onvoldoende ruimte om deze retailers in de juiste maat te huisvesten, 
waardoor zij niet hun complete assortiment kunnen voeren. De consument raakt hieraan gewend en is 
teleurgesteld wanneer in een stad niet de juiste formules in de juiste mate aanwezig zijn. Dit kan gevolgen hebben 
voor de concurrentiepositie van een stad, omdat de consument in toenemende mate kiest voor het winkelgebied 
met het meest complete aanbod. In de toekomst wordt verwacht dat het belang van de traditionele warenhuizen 
binnen het winkelgebied steeds verder afneemt. De focus komt steeds meer op mode te liggen, met merken die 
optimaal inspelen op de individuele klant. De succesvolle merken vragen blijvend naar een groter aantal vierkante 
meters. Dit zijn de trekkers voor de consument en daarmee vormen ze de basis voor nieuwe retailprojecten. 
 
2.8 Referentie onderzoeken   

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het gedrag van voetgangers en passanten rondom winkelgebieden en 
kantoorlocaties. Deze onderzoeken bieden een basis voor de te onderzoeken fysieke ingrepen die van invloed zijn 
op passantenstromen in winkelgebieden. Het doel van dit verkennende onderzoek is het verkrijgen van inzicht in 
de geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot de fysieke factoren die van invloed zijn gebleken op het 
gedrag van voetgangers en passanten. Tevens is het van belang inzicht te krijgen welke onderzoeken er reeds zijn 
uitgevoerd. Hierna wordt een aantal wetenschappelijke artikelen kort behandeld waarin de gebruikte variabele 
worden genoemd. Daarnaast zijn er vele onderzoeken gedaan waarbij modellen zijn ontwikkeld. Dit onderzoek zal 
zich hier niet op richten maar juist uitbouwen op de praktische situaties in het verleden.  
 
Zacharias heeft in 1993 onderzoek gedaan naar het voetgangersgedrag rondom kantoorcomplexen. Dit onderzoek 
vond plaats in het Central Business District en verschillende Suburban Office Distriction in Montreal, Canada. 
Hiervoor zijn 255 kantoormedewerkers uit zes verschillenden kantoorgebouwen gevraagd de persoonlijke 
looproutes bij de te houden die zij dagelijks hebben gelopen. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat het 
doel van de wandeling de lengte van de wandeling sterk beïnvloed. Het pendelen (65% van de wandelingen) 
vergde gemiddeld 18 minuten, zakelijke uitstapjes (3% van de wandelingen) gemiddeld 68 minuten, persoonlijke 
uitstapjes (25% van de wandelingen) gemiddeld 50 minuten. Het aantal wandelingen met als primair doel zaken 
(3% van de wandelingen) was verrassend laag. De invloed van het weer ten opzichte van de lengte van de 
wandeling als de hoeveelheid wandelingen was erg laag (Zacharias, 1993). 
 
Borgers en Timmermans hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een wiskundig model te 
realiseren dat een voorspelling zou kunnen doen betreft bestemmingskeuze en routegedrag van passanten in 
binnensteden. Het doel was een voorspelling te doen ten gevolge van een verandering van detailhandelstructuur 
en/of verkeercirculatie. Dit leverde in theorie een tweetal modellen op; het aggregaat model en het simulatie 
model. Beide zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het gedrag van voetgangers bestaat uit de 
bestemmingskeuze en routekeuze. Deze zijn los van elkaar bestudeerd in de modellen voor de stad Maastricht. 
Variabelen die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn; fysieke ruimtelijke gegevens van de straatstukken, de 
perceptie van de straten, de routekeuze en het koopgedrag van consumenten. Gevraagd is aan de voetgangers 
welke route zij hebben gelopen, welke goederen zij hebben gekocht en of dit een standaard winkel is waar zij 
komen. Na het verzamelen van deze data zijn de beide modellen getest. Hieruit is gebleken dat beide modellen 
een goede omschrijving geven van het gevonden datamateriaal en dat het gedrag op een redelijke wijze voorspeld 
kan worden. (Borgers, Timmermans, 1984a en 1984b). 
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Naar aanleiding van het gedrag van voetgangers in binnensteden heeft men geconcludeerd dat ondanks 
ingrijpende veranderingen ter versterking van de centrumfunctie in veel Nederlandse winkelgebieden er maar 
weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor deze plannen. Het gevolg is dat er moeilijk ingeschat kan worden, 
wat de effecten ten opzichte van de voetgangersstromen zijn op het bestaande winkelgebied van binnensteden. 
Ook hier zijn twee modellen voor ontwikkeld. Het simulatiemodel Monte-Carlo en het tijd-variantie Markov-
ketenmodel. Deze modellen zijn getest op Maastricht. Het model bestaat uit drie submodellen; bestemmingskeuze 
voor de geplande winkelbezoeken, de routekeuze tussen twee verschillende locaties en de locaties voor 
impulsbezoeken aan winkels. Na toetsing is gebleken dat de resultaten zeer aanvaarbaar zijn. Het keuzegedrag 
voor bestemmingen en route blijkt regelmatig genoeg om er een model op toe te passen. Er is met het model een 
goede basis gelegd om verder mee te gaan werken (Borgers, Timmermans, Van der Waerden, 1988). 
 
Er is onderzoek gedaan naar de vorm van de binnenstad in relatie tot de locatie van de winkels en de 
voetgangersstromen. Het onderzoek heeft betrekking gehad op de grootschalige uitbreiding en renovatie van het 
hoofdwinkelcentrum in Veldhoven. Een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn dat; de locatie van de 
winkels en de voetgangersstromen in relatie staan met elkaar en dat winkelconcentraties voetgangersstromen 
trekken. De meeste winkels moeten het hebben van de mensen die de winkel passeren. Alleen gespecialiseerde 
winkels hebben genoeg klanten die naar de winkels toe gaan. Veldhoven kent verschillende functies zoals; theater, 
gemeentehuis, bibliotheek, detailhandel en supermarkten. In het centrum zijn verschillende uitgangen in kaart 
gebracht waar er tellingen hebben plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat na de ontwikkeling de relatie 
tussen de voetgangersactiviteit en de morfologische attractiviteit verbeterd was. Tevens blijkt uit het onderzoek 
dat de space syntax methode redelijk goed werkt voor de moderne, meer complexe stadsvormen. Bij kleinere 
gebieden is het echter raadzamer om gebieden te analyseren in de context van het grotere stedelijke netwerk 
(Teklenburg, Borgers, Van der Waerden en Timmermans, 1997). 
 
2.9 Conclusie 
In de verkenning van de markt wordt duidelijke welke actuele zaken er spelen op het gebied van retail. Zo is 
duidelijk geworden dat de economische recessie rond 2008 een kantelpunt laat zien op het gebied van leegstand 
en het huurprijsniveau. Hierdoor speelt de segmentatie en het functioneren van de locatie een nog belangrijkere 
rol dan voorheen. Daarnaast is er een duidelijk verschil te zien in A- B-, en C- Locaties. De vergrijzing en de 
toename van het aantal online verkopen, zal er naar verwachting voor zorgen dat de bezoekersaantallen in 
winkelgebieden de komende jaren verder zullen afnemen.  
 
Door de schaalvergroting zijn er nieuwe trekkers ontstaan. Voorheen waren dit de grote warenhuizen. Deze groep 
retailers is veelal opzoek naar grote winkelruimten in binnensteden die vaak niet voorhanden zijn. Dit is voor vele 
steden een reden om het winkelgebied uit te breiden en zo te kunnen voldoen aan de vraag naar grotere 
winkelruimten. De gedachte hierachter is belangrijke trekkers in het winkelgebied te faciliteren en hiermee de 
bezoekers te trekken.  
 
In het verleden is onderzoek gedaan naar passantenstromen in winkelgebieden en de aantrekkelijkheid van 
winkelgebieden. In diverse onderzoeken zijn een aantal belangrijke variabelen gebruikt waaronder het aantal 
vierkante meter winkelvloeroppervlak en de aanwezigheid van belangrijke ketens (trekkers). Deze variabelen 
worden in dit onderzoek nader onderzocht op de samenhang met veranderingen in passantenstromen. 
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Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek  
 
3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is beschreven welke data en methode in het onderzoek zijn gebruikt en toegepast. Als eerste 
worden de methoden die Locatus hanteert bij het verzamelen van informatie en haar analyses besproken. 
Vervolgens worden de twee onderzoeksrichtingen besproken en de daartoe behorende steden en fysieke 
wijzigingen, de substantiële toevoeging vierkante meters winkelvloeroppervlak en de komst van een nieuwe 
trekker in een winkelgebied. 
  
3.2 Beschikbare data 
Locatus biedt verschillende producten aan zoals; Winkelpassantentelling, Verkooppunt verkenner, Goad Plans, 
Parkeer verkenner en de Verzorgingsgebied Verkenner (bijlage II). In dit onderzoek is met name gebruik gemaakt 
van de winkelpassantentellingen, de verkooppunt verkenner en de Goad plans. De basis voor de producten van 
Locatus worden gevormd door de winkelpassantentellingen en de verkooppunten registratie. Locatus beschikt 
over een database met 220.000 verkooppunten in Nederland en 210.000 verkooppunten in België en Luxemburg. 
 
Winkelpassantentelling 
Bij de winkelpassantentelling worden druktepatronen van verschillende delen van een winkelgebied geteld en 
geregistreerd. Het telschema van de winkelpassantentellingen gaat uit van minimaal 24 telposities, waarbij volgens 
een roulerend telschema door twee personen wordt geteld. Elke telpositie wordt viermaal per dag gedurende 
exact vijf minuten geteld. Het eerste blok tellingen valt tussen 10.00 uur en 11.30  uur, het tweede blok tellingen 
tussen 11.45 uur en 13.15 uur, het derde blok tellingen tussen 13.45 en 15.15 uur en het laatste blok tellingen 
tussen 15.30 en 17.00 uur. Tellingen worden verricht in twee richtingen. Alleen voetgangers en personen in een 
rolstoel worden geteld. Niet meegeteld worden: kinderen in een kinderwagen; constant langslopend 
winkelpersoneel, bewakingsdiensten, bezorgers, politie en dergelijke. Op zeer drukke punten wordt twee keer 
tweeënhalve minuut in één richting geteld. Vervolgens wordt het gevonden testresultaat verdubbeld. Op alle 
telposities wordt op een identieke wijze geregistreerd. Voor het berekenen van de bezoekersaantallen wordt 
gekeken naar de vier drukste punten in het winkelgebied.  
 
Verkooppunt verkenner 
De verkooppunt verkenner van Locatus is een bestand waarin niet alleen de NAW- gegevens van alle 
verkooppunten worden bijgehouden. In het bestand wordt de formule van de winkel; het winkelvloeroppervlak, 
de branchering, de naam van het winkelgebied, het type winkelgebied en informatie omtrent wijk, gemeente en 
provincie bijgehouden. Deze informatie wordt in winkelgebieden jaarlijks gecontroleerd en verwerkt. In gebieden 
met verspreide bewinkeling wordt minimaal één keer in de 3 jaar gecontroleerd. Circa 95% van de informatie in 
het bestand van de verkenner voldoet aan bovenstaande criteria. Winkels hebben een hogere mutatiegraad dan 
aanvankelijk wordt gedacht. De gemiddelde mutatiegraad licht ongeveer op de 15% per jaar. Een team van 
buitendienst medewerkers is dagelijks bezig de verkooppunten in kaart te brengen. Naast het registreren van de 
winkels wordt in binnensteden ook de pandkwaliteit en het marktsegment geregistreerd. 
 
Goad Plans 
Door de werkzaamheden van de buitendienst kunnen Goad plannen opgesteld worden. Een Goad Plan is een 
gedetailleerde digitale plattegrond van een winkelgebied. De naam Goad wordt in de begrippenlijst verklaard. Tot 
op pandniveau kunnen de pandcontouren, straatnamen, huisnummers en gebruik en activiteiten worden 
gevisualiseerd. Daarnaast kan in een Goad worden weergegeven tot welke passantenklasse en segment de panden 
behoren. Onderscheid wordt gemaakt in het ABC-segment. Elk winkelgebied dat in Goads staat wordt minimaal 
één keer per jaar door Locatus gecontroleerd. De basis van de pandcontouren ligt bij de gegevens zoals ze 
verstrekt worden bij het Kadaster. Deze gegevens worden gecontroleerd door medewerkers van de buitendienst 
van Locatus. Bij afwijkingen worden deze gegevens aangepast. De vierkante meters winkeloppervlak worden 
opgevraagd bij huurders en in de meeste gevallen nagemeten.  
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3.3 Validiteit data Locatus 
Bij de verkooppunten analyse kan gesteld worden dat de validiteit zeer groot is. Deze data wordt één jaarlijks 
gecontroleerd en gemeten. Bij de verkooppunten hebben de mutaties van gemiddeld 15% per jaar effecten op de 
juistheid van de data gedurende het jaar. Echter, het heeft geen direct nadelige gevolgen voor de bruikbaarheid 
van de gegevens.  
 
Bij de passantentellingen kunnen enkele kritische opmerkingen geplaatst worden. Er is geen sprake van continue 
tellingen er vindt extrapolatie plaats op basis van 4 x 5 minuten tellingen. Factoren die direct invloed hebben op de 
passantenstroom en dus de telwaarden in de telrapporten zijn: het weer en verkeerskundige ingrepen. In de 
rapportages van de tellingen wordt hier een melding van gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met evenementen bij het plannen van de tellingen. Bij extreme weersomstandigheden wordt de telling 
geannuleerd en op ander moment uitgevoerd.  
 
3.4 Onderzoek substantiële toename winkelvloeroppervlak 
In dit deel van het onderzoek zal getracht worden aan te tonen wat de effecten zijn op de passantenstroom als er 
in een winkelgebied een fysieke wijziging heeft plaatsgevonden. Met deze fysieke wijziging wordt bedoeld dat er 
een toename is in het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak en/of het aantal verkooppunten. In de praktijk 
is waarneembaar dat toevoeging van winkels vaak gepaard gaat, met een uitbreiding van parkeervoorzieningen, 
kantoren, leisure en/of woningen.  
 
Voor het onderzoek is een selectie gemaakt van vijf winkelgebieden. Eerst is onderzocht in welke steden in 
Nederland een fysieke wijziging heeft plaatsgevonden. Daarna is gekeken naar de omvang van het project en het 
jaar van oplevering. De vijf steden die in dit onderzoek worden geanalyseerd zijn: Arnhem, Enschede, Maastricht,  
Woerden en Zoetermeer. Onderstaand zal kort worden toegelicht wat er in elk winkelgebied is gewijzigd of 
toegevoegd. In hoofdstuk 5 zal hier nader op worden ingegaan. 
 
Arnhem (Musiskwartier)  
In Arnhem heeft er een herontwikkeling plaatsgevonden van bestaande panden in combinatie met nieuwbouw. Dit 
project (Musiskwartier genaamd) grenst direct aan de huidige hoofdwinkelas en is in 2006 opgeleverd. Het 
complex bestaat uit een drielaags winkelgedeelte met daarboven 70 appartementen. Dit project heeft een deel 
van het winkelgebied in Arnhem een nieuwe impuls gegeven.  
 
Enschede (Klanderij & Twentec)  
In Enschede heeft het winkelcentrum door de Klanderij in 2004 een geheel ander uiterlijk gekregen. De Klanderij 
telt 50 winkels en is deels overdekt. Een aantal trekkers zoals de Media Markt en de H&M bevinden zich hier. De 
Klanderij is gelegen aan het van Heekplein waar zich veel trekkers bevinden zoals de V&D, H&M en de Bijenkorf. 
Twentec is het naastgelegen project, ook gelegen aan het Van Heekplein. Totaal omvat het plan 8.900m² 
winkelvloeroppervlak (wvo).  
 
Maastricht (Entre Deux & Mosae Forum)  
In Maastricht zijn de afgelopen jaren een tweetal projecten opgeleverd, te weten: “Entre Deux” en “Mosea 
Forum”. Beide zijn een herontwikkeling van bestaand winkelvastgoed. Winkelproject Entre Deux was een in 
onbruik geraakt winkelcomplex uit de jaren zeventig. In 2006 is het Entre Deux heropend. Het project bevat drie 
lagen winkels met daarboven 19 appartementen. Tevens is er een parkeergarage gerealiseerd met 200 
parkeerplaatsen. Mosea Forum heeft als functie het oude en nieuwe Maastricht te verbinden. Dit zowel op 
architectonisch als economisch vlak. Naast de toevoeging van de winkels zijn er 1100 parkeerplekken gerealiseerd, 
kantoorruimten en 20 appartementen.  
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Woerden (Hoogwoerd)  
De historische binnenstad van Woerden is de afgelopen jaren grondig gewijzigd. Een groot stuk van de oude 
bebouwing is gesloopt en er zijn nieuwe winkels bijgekomen. Hier is een plein gecreëerd dat het oude historische 
stuk verbindt met de nieuwbouw van winkels. Ook in dit project zijn er woningen boven de winkels gerealiseerd en 
is er een parkeergarage voor 520 auto’s gekomen.  
 
Zoetermeer (Spazio)  
Het stadshart van Zoetermeer is uitgebreid met het project Spazio. De reden voor een uitbreiding van het 
bestaande winkelgebied van Zoetermeer in 2006, was dat het stadshart te klein was geworden voor de 
hoeveelheid inwoners. Spazio is een overdekt winkelgebied met veel grotere winkels. Vele trekkers zijn er 
gevestigd. Er zijn naast winkels ook woningen, kantoren en een garage onder het maaiveld gecreëerd. Dit project is 
herkenbaar aan zijn UFO-vormige koepel op het dak waar zich de sportschool bevindt. 

 
3.5 Onderzoek invloed van trekkers 
Dit deelonderzoek betreft de effecten op passantenstromen die optreden door het vestigings- of verplaatsings-
gedrag van trekkers in binnenstedelijke winkelgebieden. Er is gekeken naar de belangrijke trekkers in de huidige 
Nederlandse markt, die relatief nieuw zijn en gezien kunnen worden als belangrijke nieuwe toetreders, 
internationaal bekend of goed vergelijkbaar met andere ketens. Na deze afwegingen gemaakt te hebben, zijn de 
ketens ‘Zara’ en ‘Media Markt’ onderzocht op de invloed die zij uitoefenen op passantenstromen in een 
winkelgebied. Om de effecten op passantenstromen te kunnen onderzoeken, wordt een aantal binnenstedelijke 
winkelgebieden geselecteerd waarin de trekkers zich de afgelopen acht jaar hebben gevestigd of verplaatst.  
 
In paragraaf 2.7 is benoemd hoe de trekkracht van warenhuizen de laatste jaren voor een groot deel is 
overgenomen door retailers als H&M, Media Markt, Zara en The Sting. Deze invloed is dusdanig sterk dat deze 
winkelketens onmisbaar zijn geworden in centrum winkelgebieden. De trekkers waar dit onderzoek zich 
voornamelijk op concentreert zijn de Media Markt en de Zara. Hier is voor gekozen omdat deze trekkers voldoen 
aan de in paragraaf 1.4 onderzoek aanpak van de gestelde eis dat de winkel er in de periode van de afgelopen acht 
jaar is gekomen. In de steden; Amsterdam, Alkmaar, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en 
Zwolle is het centrale winkelgebied geanalyseerd en in het bijzonder gekeken naar de effecten van Zara en Media 
Markt. De overige trekkers zullen ook meegenomen worden in het onderzoek. 
 
3.6 Passantenindex 
Bij het onderzoeken van de passantenstromen met als basis de passantentellingen, wordt gebruik gemaakt van 
een index. De passantenwaarde op de telpunten worden geïndexeerd waarbij de hoogste waarde in een 
winkelgebied de waarde 100 krijgt toegekend. Deze methode wordt toegepast op de selectie van steden in de 
verschillende jaren waarin gemeten is. Hierdoor wordt een verloop van de index per telpunt zichtbaar en daarmee 
wordt tevens inzicht verkregen in het effect van de fysieke wijzigingen die zijn onderzocht. Locatus streeft erna de 
telpunten zoveel mogelijk door de tijd gelijk te houden. Door de wijzigingen in de winkelgebieden hebben er 
echter verschuivingen plaatsgevonden. Er is daarom gekozen om alle telpunten van het jaar van telling weer te 
geven in de plattegronden en hieraan een index waarde toe te kennen. Door het systematisch toepassen van deze 
methode op de aanwezige passantentellingen wordt het verloop van de drukte op de telpunten in de selectie van 
winkelgebieden zichtbaar.  

De passantenindex wordt als volgt berekend: 

Nmj is het aantal getelde passanten op telpunt m, jaar j 

Imj   is de passantenindex op telpunt m, jaar j 

Imj = [Nmj / MAXk (Nkj)]*100 

Voor het drukste punt m in jaar j geldt Imj = 100. Deze index zal worden weergegeven op de GOAD van het 

desbetreffende winkelgebied op de plaats waar de tellingen door Locatus hebben plaatsgevonden. 
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3.7 Conclusie 

Dit onderzoek is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezige data van Locatus. Er is een onderzocht welke 
data geschikt is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. En welke steden, trekkers en binnenstedelijke 
ontwikkelingen voldoen aan de vooraf gestelde criteria. Daarnaast is er gekeken naar de validiteit van de data om 
onjuiste aannamen te voorkomen. Om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de passantenwaarden in de 
verschillende jaren van telling is er voor gekozen om een indexwaarde te gebruiken. Deze indexwaarde geeft een 
relatieve waarde van de telpunten ten opzicht van het drukste punt. Hierdoor wordt rekening gehouden met de 
algemene trend van het winkelcentrum.  
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Hoofdstuk 4 Algemene trends onderzochte binnensteden 
 
4.1 Algemeen 
In hoofdstuk 2 zijn een aantal actuele winkelvastgoed trends naar voren gekomen. In dit hoofdstuk zal de 
koppeling gemaakt worden tussen de algemene analyse van de dertien steden die in dit onderzoek behandeld 
worden en de algemene trends van hoofdstuk 2. Tussen de jaren 2003 tot en met 2010 zal het verloop van de 
volgende factoren worden behandeld: de verkooppunten, winkelvloeroppervlak, gemiddelde oppervlak van de 
verkooppunten, bezoekers en leegstand in de gehele winkelgebieden.  
 

4.2 Winkel verkooppunten  

In grafiek 4.1 is het aantal verkooppunten van de 13 onderzochte steden weergegeven. De steden waar in de 
legenda een “(T)” bij staat, behoren tot het onderzoek naar de trekkers. De overige vijf steden behoren tot het 
onderzoek naar grootschalige toevoeging van winkels.  
 

 
Grafiek 4.1 Overzicht aantal verkooppunten  

 
Bij Enschede, Maastricht, Woerden, Zoetermeer en Arnhem is een groei zichtbaar in het aantal verkooppunten. Bij 
bijna al deze steden is er tussen twee jaren een groei waarneembaar in het aantal verkooppunten. Dit heeft bij 
deze steden te maken met de toevoeging van een grootschalige uitbreiding zoals te lezen is in paragraaf 3.3. Bij 
Maastricht is voor de oplevering van Entre Deux en Mosae Forum eerst een forse daling te zien. Dit komt doordat 
het een binnenstedelijke herontwikkeling betreft. Er zijn eerst panden gesloopt voordat Entre Deux & Mosae 
Forum gerealiseerd konden worden.  
 
Alkmaar, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en Zwolle hebben een relatief stabiel aantal 
verkooppunten. De maximale verandering is ongeveer 5% ten opzichte van het gemiddeld aantal verkooppunten in 
deze steden. In Ede is in 2005 een duidelijke afname zichtbaar van zo`n 40 verkooppunten. Dit is 16 % afname ten 
opzichte van het voorgaande jaar en wordt veroorzaakt door de sloop van het oude winkelcentrum ‘Hof van 
Gelderland’. In de jaren erna is een groei zichtbaar welke betrekking heeft op de nieuwe ontwikkeling door ING en 
Macéa van 13.500m² retail.  
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Amsterdam is in de grafiek niet weergegeven omdat deze stad vele malen meer verkooppunten kent dan de 
overige steden. Amsterdam heeft in 2003, 2089 verkooppunten in het hoofdwinkelgebied. Eind 2010 is dit 
gegroeid naar 2136 verkooppunten (Ruim twee keer zoveel als Den Haag). 
 
4.3 Winkel vloeroppervlak  
In grafiek 4.2 is het totaal winkelvloeroppervlak weergegeven. De steden waar een uitbreiding heeft plaats 
gevonden, geven in tegenstelling tot de grafiek met verkooppunten (4.1), een behoorlijke groei weer. 
 

 
Grafiek 4.2 Winkelvloeroppervlak 
 
Enschede, Maastricht, Woerden, Zoetermeer en Arnhem laten een enorme sterke groei in vierkante meter 
winkelvloeroppervlak zien. De steden groeien in de periode van 2003 tot en met 2010 met; Zoetermeer 26.6%, 
Arnhem 22,4%, Maastricht 21,3%, Enschede 19,9% en Woerden 19,7%. Dit heeft alles te maken met de toevoeging 
die heeft plaats gevonden. De steden waar een trekker is toegevoegd aan het winkelaanbod laten een stabieler 
beeld zien. 
 
De grafiek laat zien dat Woerden en Zoetermeer door de periode heen niet veel verschillen in het aantal 
verkooppunten. Maar als er gekeken wordt naar het totaal aantal vierkante meter WVO dan zien we dat deze in 
Zoetermeer bijna twee keer zo groot is.  
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4.4 Gemiddeld winkeloppervlak verkooppunt  

Grafiek 4.3 geeft het gemiddelde oppervlak van een verkooppunt weer in de steden (= totaal WVO / totaal VKP). 
Van de steden die in dit onderzoek voorkomen is ongeachte welke ingreep er heeft plaats gevonden een groei 
waarneembaar.  
 

Grafiek 4.3 Gemiddelde oppervlak verkooppunten 
 
In de steden Arnhem, Enschede, Maastricht, Woerden en Zoetermeer, is de groei van de gemiddelde winkel-
vloeroppervlakte direct zichtbaar. Waar een substantiële toevoeging van vierkante meter winkelvloeroppervlak 
heeft plaatsgevonden zien we voor de uitbreiding van deze winkelgebieden dat de gemiddelde winkel een 
oppervlakte had van 225 vierkante meter, dit is na de uitbreiding toegenomen naar 230 vierkante meter. 
 
In het geval van de trekkers, is in bijvoorbeeld het winkelgebied Hoog Catharijne in Utrecht, nooit een uitbreiding 
geweest. Toch is de gemiddelde wvo van een verkooppunt toegenomen. Dit is het gevolg van het samenvoegen 
van meerdere kleine winkelunits om tot één grote Media Markt te komen. In de steden waar gekeken wordt naar 
de substantiële toevoeging van winkelvloeroppervlak, is een groei te zien van gemiddeld 170 vierkante meter naar 
194 vierkante meter winkelvloeroppervlak. 
 
De in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkeling van vraag naar grotere winkels in winkelgebieden is hiermee bevestigd 
door grafiek 4.3. De vraag naar grotere winkels komt onder andere van de grote internationale winkelketens zoals 
de Media Markt en de Zara. Het gemiddelde vloeroppervlak van een verkooppunt in Nederland ligt op 267 m² en 
zal naar verwachting stijgen naar 350m² per verkooppunt (Locatus 2011).  
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4.5 Weekbezoekers 

In grafiek 4.4 is van de periode 2003 tot en met 2010 het aantal weekbezoekers weergegeven. In de meeste steden 
is een afname van het aantal weekbezoekers waarneembaar. Zo nu en dan is een kleine opleving zichtbaar. Deze 
opleving is te verklaren door een vernieuwing in het desbetreffende winkelgebied. Dit is in Utrecht in 2006 te zien. 
In Maastricht is een duidelijke toename zichtbaar vanaf 2004 tot 2008. In de tussenliggende jaren zijn Entre Deux 
en Mosea Forum ontwikkeld. Na de ontwikkelingen is in nagenoeg alle winkelcentra een afname van het aantal 
weekbezoekers te bemerken.  

  

 
Grafiek 4.4 Weekbezoekers onderzoeksteden 

 

4.6 Relatie week en zaterdagbezoekers 

Uit de steden die onderzocht worden blijkt dat het aantal totale passanten op een zaterdag de afgelopen acht jaar 
is afgenomen. In 2003 werden er op een zaterdag in alle steden meer passanten geteld dan in 2010. Echter als de 
getallen worden uitgedrukt in relatieve waarden zien we bij het overgrote deel van de steden een verschil tussen 
de afname van het aantal wekelijkse passanten en de afname van het aantal passanten op zaterdag. Dit verschil 
duidt op een verschuiving van het aantal passanten naar de zaterdag. De toename van het aantal passanten op 
zaterdag ten opzichte van het aantal weekbezoekers is gemiddeld genomen ongeveer 4 %. 
 
Een verklaring voor de relatieve toename op zaterdag is te vinden in een onderzoek van de NRW doordat de 
huidige consument gerichter is gaan winkelen. Daarnaast is het aantal tweeverdieners in Nederland toegenomen, 
waardoor tijdgebrek in de weg staat bij het doen van doordeweekse aankopen. Dit geld voornamelijk voor de non-
food sector. In 2005 bestaat nog 51 % van de paren van 15 tot 65 jaar uit tweeverdieners, in 2009 is dat gegroeid 
naar 57 %. Dit komt neer op ruim 2 miljoen huishoudens (CBS, 2010). 
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4.7 Leegstand 

In tabel 4.5 is het percentage leegstand van de selectie winkelgebieden weergegeven. Tevens is het gemiddelde 
percentage leegstand voor heel Nederland weergegeven. In een gezonde marktsituatie is er leegstand in een 
winkelgebied. Dit wordt ook wel frictieleegstand genoemd of het smeermiddel van de vastgoedmarkt. 
Frictieleegstand ontstaat door het feit dat aanbod en vraag nooit geheel in balans zijn en biedt de gebruikers de 
mogelijkheid te wisselen van huisvesting. Frictieleegstand is noodzakelijk om verhuisbewegingen mogelijk te 
maken. Aangenomen kan worden dat een leegstand van 5% nodig is voor een efficiënte markt. Daalt de leegstand 
tot beneden dit percentage, dan is er sprake van een overspannen markt (Schütte, Schoonhoven, Dolmans- Budé, 
2002). De leegstand die in deze rapportage wordt weergegeven, is berekend door het aantal leegstaande vierkante 
meters winkelvloeroppervlak te delen door het totaal winkelvloeroppervlak en te vermenigvuldigen met 100%. 
 

Tabel 4.5 Procentuele leegstand  

 
In de tabel zijn een aantal opmerkelijke situaties zichtbaar. In een aantal steden is het percentage leegstand erg 
hoog. Ook zijn er steden waar het percentage erg laag ligt. In de tabel is bij de naam van de stad aangegeven in 
welk jaar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het leegstand percentage van Arnhem, Ede en Woerden laat zien 
dat na de ontwikkeling het percentage leegstand hoger is geworden dan voor de ontwikkeling, en dan de 
gebruikelijke frictieleegstand van 5 a 6%. Uiteraard is direct na de opening van een nieuw winkelgebied het 
percentage leegstand het hoogst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een winkel vanuit een bestaande winkel 
naar de nieuwe toegevoegde of herontwikkelde bewinkeling verhuist.  
 
Opvallend is dat in Zoetermeer de vraag naar winkels in het stadshart van Zoetermeer hoger was dan het aanbod. 
Dit is terug te zien aan het lage percentage leegstand. Na de oplevering van Spazio neemt het percentage 
leegstand nog verder af tot 1,2% in 2010. Geconcludeerd kan worden dat zelfs door de enorme toevoeging van het 
winkelgebied Spazio in de vraag naar winkelruimte niet voldoende is voorzien. 

 

     

Leegstand 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amsterdam 02/03 0,9% 1,6% 4,8% 0,5% 2,5% 0,6% 0,0% 0,7% 

Alkmaar 08/09 
 

7,7% 7,1% 10,9% 5,6% 9,0% 3,7% 5,3% 

Apeldoorn 08/09 7,2% 9,0% 13,8% 10,4% 11,4% 12,1% 13,7% 12,2% 

Bergen op Zoom 07/08 12,0% 14,6% 12,0% 14,6% 16,3% 14,5% 9,7% 12,2% 

Den Haag 02/03 14,4% 16,2% 10,5% 9,2% 10,8% 6,5% 6,3% 9,6% 

Ede 05/06 15,6% 18,7% 7,4% 14,3% 21,3% 11,9% 10,3% 10,7% 

Utrecht 02/03 5,9% 2,2% 4,1% 3,9% 2,0% 1,8% 2,1% 2,3% 

Zwolle 02/03 7,1% 7,2% 4,6% 3,6% 3,5% 3,4% 4,7% 5,9% 

Arnhem 05/06 11,1% 13,4% 13,6% 12,6% 8,1% 10,4% 11,0% 11,3% 

Enschede 03/04 13,7% 15,8% 13,0% 12,5% 10,1% 12,6% 13,1% 13,7% 

Maastricht 05/06 12,1% 13,3% 10,4% 9,3% 9,6% 10,7% 11,1% 9,4% 

Woerden 06/07 1,2% 2,7% 11,1% 8,4% 18,2% 13,8% 12,7% 8,3% 

Zoetermeer 05/06 1,7% 2,0% 6,2% 8,2% 2,5% 5,4% 2,1% 1,2% 

Gemiddeld Nederland 8,6% 9,8% 8,4% 7,6% 7,8% 7,5% 6,9% 7,7% 
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4.8 Inwoners 

In tabel 4.6 is de demografisch groei weergegeven van de steden die in het onderzoek worden behandeld. In de 
meeste steden is in de periode 2002 tot en met 2010 een kleine groei waarneembaar. Echter, in Ede, Den Haag en 
Woerden is dit niet het geval.  

Tabel 4.6 Inwoners woonplaatsen (Locatus, 2011) 

Inwoners 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amsterdam 642.010 650.290 652.685 652.685 656.820 662.035 663.505 668.100 673.960 

Alkmaar 86.180 86.180 86.180 86.180 87.025 87.210 87.395 86.930 86.525 

Apeldoorn 127.260 129.450 130.430 130.430 130.840 131.200 131.230 130.440 130.645 

Bergen op Zoom 51.230 52.455 52.800 52.800 52.830 52.810 52.210 51.595 51.635 

Den Haag 440.710 441.485 463.680 463.680 491.800 471.640 451.310 475.410 456.995 

Ede 63.420 64.905 65.860 65.860 66.265 67.110 60.380 68.210 60.635 

Utrecht 232.710 235.630 239.425 239.425 244.095 247.545 255.580 258.690 261.540 

Zwolle 104.390 108.880 109.960 109.960 110.865 111.895 112.980 116.350 117.610 

          
Arnhem 137.230 140.750 141.525 141.525 141.600 141.320 142.200 143.580 145.565 

Enschede 148.770 151.305 152.280 152.280 152.945 153.655 154.275 154.730 156.000 

Maastricht 121.370 121.930 121.900 121.900 122.115 121.325 120.100 117.950 118.230 

Woerden 31.290 33.285 33.470 33.470 33.755 33.615 33.525 33.915 34.330 

Zoetermeer 108.870 110.475 112.595 112.595 114.200 115.770 114.845 119.510 114.320 

          
Gemiddelde groei 

 
1,41% 1,99% 0,00% 2,24% -0,76% -1,10% 2,41% -1,32% 

 
Voor de kwantitatieve vraag naar winkels is de omvang van de totale bevolking bepalend. De koop- 
krachtontwikkeling van de bevolking bepaalt zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve vraag naar winkelruimte. 
Alleen als de bevolking en de koopkracht groeien, zal er sprake zijn van netto groei in de behoefte aan winkel-
ruimte. De totale bevolkingsomvang voor Europa en voor Nederland laat zien dat de bevolkingsomvang in Europa 
zijn hoogtepunt al is gepasseerd. Tussen 2000 en 2050 zal de bevolking naar verwachting met ruim 13% krimpen. 
In Nederland wordt het maximum pas tegen 2030 verwacht en tot die tijd zal de bevolking nog met ongeveer 10% 
groeien. 
 
Naast de omvang van de totale bevolking, is de ontwikkeling van de koopkracht een bepalende factor voor de 
vraag naar winkelruimte. Het Centraal Planbureau heeft voor de koopkrachtontwikkeling een aantal scenario's 
geschetst (CPB, 1997). Conform het middenscenario vertoont de verwachte nominale loonontwikkeling in het 
bedrijfsleven tot 2020 een groei van circa 65% ten opzichte van 2004. Meer ruimte in de bestedingen kan een 
positieve impuls blijven vormen voor het consumptiegedrag in de toekomst. Op basis van de huidige prognoses 
van bevolkingsgroei en koopkrachtontwikkeling kan geconcludeerd worden dat de vastgoedmarkt voor winkels de 
komende decennia een bescheiden groeimarkt zal zijn. Ook hier zal vanaf 2030 de krimp in de bevolkingsaantallen 
een einde maken aan de lange periode van groei (Brounen & Eichholtz,2004). 
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Hoofdstuk 5 Effecten toevoeging winkels 
In dit hoofdstuk worden de effecten weergeven die zijn opgetreden in de steden waar op grote schaal winkels zijn 
toegevoegd. De steden die voor dit onderzoek geanalyseerd worden zijn; Arnhem, Enschede, Maastricht, Woerden 
en Zoetermeer. De effecten op de passantenstroom worden weergegeven door middel van een stadsplattegrond 
(Goad) met daarin de belangrijkste wijzigingen in het winkelgebied. Voorbeelden van deze wijzigingen zijn: een 
trekker, een nieuwe winkel en een nieuwe parkeervoorziening. Daarnaast is de leegstand weergegeven van het 
desbetreffende jaar. In het bijlageboek “onderzoeksafbeeldingen” zijn de afbeeldingen van de desbetreffende 
jaren terug te vinden. Hier zal regelmatig naar worden verwezen. 
 
In de Goads is het winkelgebied oranje gemaakt en belangrijke eigenschappen van het desbetreffende jaar zijn 
gearceerd. Als er in een winkelgebied een trekker is gelegen is deze groen gemaakt, bij een leegstaand pand is het 
pand rood gearceerd. Onderstaand zullen de eerder genoemde steden alfabetisch worden behandeld. Van ieder 
winkelgebied is een tabel gemaakt met daarin de effecten op de passantenstroom. Op de plaats van een 
uitbreiding zijn er geen tellingen uit het verleden. Daarom kunnen op deze punten geen vergelijking gemaakt 
worden met voorgaande jaren. Voor deze punten is een aparte legenda gemaakt welke onder de tabellen staat. Bij 
de overige telpunten zal het verschil worden weergegeven tussen de indexwaarde voor en na de uitbreiding.  
 
5.1 Arnhem 
Arnhem is een stad en gemeente in het oosten van Nederland en is de hoofdstad van de provincie Gelderland. De 
stad maakt deel uit van de plusregio Arnhem Nijmegen (conurbatie). Arnhem is gelegen aan de Neder-Rijn en de 
Sint-Jansbeek. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich met name in het zuidelijke deel sterk ontwikkeld. 
Mede door de ligging van Arnhem als doorgangsplek tussen West-, Oost-, Noord- en Zuid-Nederland, en doordat 
de stad het voorportaal van Duitsland is, heeft de stad zich kunnen ontwikkelen als belangrijke handelsstad.  
 
Door de centrale ligging in oostelijk Nederland is Arnhem al sinds de oudheid belangrijk geweest voor het nationale 
en internationale verkeer via weg, water en later het spoor. Hedendaags is de bereikbaarheid van Arnhem, met 
name de spoorverbinding, erg belangrijk doordat er een goede verbinding is met Duitsland. Ook vanuit overige 
richtingen is er een goede aansluiting met station Arnhem. In het stationsgebied wordt gewerkt aan een nieuw 
bus- en treinstation. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2013 afgerond zijn.  In Arnhem komen zes 
belangrijke wegen samen, waardoor de stad ook met de auto goed bereikbaar is. In de stad zelf rijden, als enige 
stad in Nederland, trolleybussen. Het stadscentrum van Arnhem is in 2007 door het platform Detailhandel 
verkozen tot “de beste binnenstad van Nederland”.  
 

5.1.1 Musiskwartier 

De effecten op de passantenstroom na de komst van het Musiskwartier worden hieronder toegelicht. Na een 
ontwikkelingsduur van veertien jaar is het Musiskwartier in 2006 geopend. Dit woon en winkelgebied is het 
resultaat van de herontwikkeling van bestaande panden, gecombineerd met nieuwbouw. Het doel van het 
Musiskwartier is om de positie van Arnhem als winkelstad van Nederland te verstreken. Het Musiskwartier grenst 
direct aan de hoofdwinkelas en is omsloten door verschillende pleinen en straten. Het complex bestaat uit een 
drielaags winkelgedeelte, met daarboven zeventig appartementen. 
  
De ondergrondse garage bestaat uit een deel bestaande garage en een deel wat eraan is toegevoegd. Hiervoor is 
een tunnel ontworpen die begint onder een gewelfd dak aan de Velperbinnensingel. Vanuit de garage begint een 
hellingbaan, die door het gehele gebouw er boven loopt en op het dak eindigt. Hier bevindt zich een gedeelte van 
de in totaal 750 parkeerplaatsen. Het megaproject heeft 120 miljoen euro gekost (www.architectenweb.nl, 2011).  
 
Ondanks de enorme investering heeft eigenaar Syntrus Achmea begin 2011 adviesbureau OnlyZ in de arm 
genomen om het Musiskwartier nieuw leven in te blazen. Hoewel het Musiskwartier geldt als een A-locatie, loopt 
de consument er gemakkelijk aan voorbij. Het adviesbureau verwacht het Musiskwartier weer snel aantrekkelijk te 
kunnen maken voor het winkelend publiek. Volgens OnlyZ ontbreekt aan het Musiskwartier een herkenbare 
identiteit. De winkels in het kwartier zijn vooral gericht op mode, die zich richten op jongeren en gezinnen met 
jonge kinderen. Juist die doelgroep wordt afgeschrikt door de dure uitstraling van de overdekte Gruyter Passage 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeer
http://www.architectenweb.nl/
http://www.musiskwartier.nl/
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volgens OnlyZ. Met verschillende evenementen gericht op een jonge doelgroep willen zij de aandacht van deze 
groep consumenten trekken (marketingdirectory, 2010).  
 
De opening van het Musiskwartier in 2006 omvat circa 14.000m² Winkel Vloer Oppervlak (WVO) uit 30 nieuwe 
verkooppunten. Dit is exclusief de V&D (15.000m²) die al geruime tijd aanwezig was. In het Musiskwartier zijn 
verschillende trekkers gevestigd zoals; Plus (1.868 m²), New Yorker (835 m²), C&A (1.360 m²), The Sting (1.790 m²), 
H&M (1.385 m²) en de Blokker (1.050 m²).   
 

5.1.2 Arnhem in cijfers  

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van Arnhem in cijfers. De cijfers in het groen gearceerd zijn van de 
jaren na de opening van het Musiskwartier. 
 
Tabel 5.1 Arnhem  

Arnhem  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 502 502 481 483 507 521 528 547 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 98.901 100.664 95.928 98.835 121.018 122.503 118.402 121.222 

Gemiddeld WVO 197 201 199 205 239 235 224 222 

Weekbezoekers 332.200 350.950 369.700 360.675 347.138 333.600 322.500 311.400 

Drukste punt  
 

49.800 
  

43.200 
 

40.100 
 

Aantal VKP leegstaand 44 47 55 49 45 50 54 53 

Totaal m2 leegstand 10.983 13.449 13.090 12.482 9.827 12.713 12.987 13.721 

Percentage leegstand totaal 11,1% 13,4% 13,6% 12,6% 8,1% 10,4% 11,0% 11,3% 

 
        

Index VKP 100 100 96 96 101 104 105 109 

Index Winkelvloeroppervlak 100 102 97 100 122 124 120 123 

Index Weekbezoekers 100 106 111 109 104 100 97 94 

Index drukste punt 
 

100 
  

87 
 

81 
 

 
Algemeen 
In de tabel is zichtbaar dat in absolute aantallen het winkelvloeroppervlak sterk gestegen is, het aantal verkoop-
punten is in minder mate gestegen. Dit is terug te zien in de gemiddelde winkelvloeroppervlakte van een 
verkooppunt.  
 
Drukste punt 
Voor de opening was het drukste punt gelegen voor de Bijenkorf. Een jaar na de opening van het Musiskwartier is 
het drukste punt verschoven richting de herontwikkeling. Dit is een effect dat de winkeliers in het Musiskwartier 
zullen aanmoedigen. Echter, drie jaar na de oplevering is het drukste punt terug naar zijn oorspronkelijke positie. 
 
De waarde van het drukste punt in absolute getallen laat een afname zien. Dit is opvallend doordat in Arnhem de 
weekbezoekers redelijk stabiel zijn gebleven in vergelijking met de algemene trend in Nederland. De overige 
steden laten een sterkere afname zien in weekbezoekers. Dat het drukste punt sterk is afgenomen zal 
hoogstwaarschijnlijk komen doordat er een betere doorbloeding in het winkelgebied is ontstaan in de omgeving 
van het Musiskwartier.  
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Leegstand 
In 2004, voor de herontwikkeling van het Musiskwartier is zichtbaar dat de winkels rondom weinig leegstand laten 
zien. In 2007 was er geen enkele winkel in het Musiskwartier die leeg staat. In 2009 is de situatie stukken 
verslechterd. Toen was zowel, rondom als in, het Musiskwartier veel leegstand te zien. De totale leegstand laat na 
de opening van het Musiskwartier een continue daling zien in “m² leegstand” wat positief is, ondanks de groei van 
20% van het totale winkelgebied. Toch neemt het aantal verkooppunten met leegstand toe. Hieruit kan wederom 
geconcludeerd worden dat er meer vraag is naar grotere winkels, en dat de kleinere winkels vaker leeg komen te 
staan. 
 
5.1.3 Effecten op de passantenstroom 
Om de belangrijkste effecten van de komst van het Musiskwartier in Arnhem in kaart te brengen zijn in onder-
staande tabel de belangrijkste telpunten weergegeven. Er is gebruik gemaakt van categorieën met een range van 
20 indexpunten. De groei of afname van het telpunt is weergegeven ten opzichte van het jaar voor opening. Om de 
effecten te visualiseren is in het bijlagenboek de bijbehorende Goad te vinden (zie bijlagenboek p 23 t/m 27). 
 
Tabel 5.2 Arnhem 

Indexwaarde op onderzoekslocatie  

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Musiskwartier De Gruyterpas. 19 45 30 

Musiskwartier Brouwerstraat 14 31 16 

Musiskwartier Brouwersplein 11 30 22 

Musiskwartier Brouwersplein 32 45 

Musiskwartier Nieuwstad 61 27 18 

    

Toe/afname indexwaarde in omgeving na ontwikkeling  

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Aanloop ontwikkeling Ketelstraat 16 5 2 

Aanloop ontwikkeling Roggestraat 39 -5 15 

Aanloop ontwikkeling Roggestraat 15 5 13 

    

Directe omgeving  Beekstraat 2 11 -8 

Directe omgeving  Beekstraat 68 15 18 

Directe omgeving  Nieuwstad 26 3 -4 

Directe omgeving  Walstraat 15 -3 5 

Directe omgeving  Klarestraat 18 4 -7 

 

 
 
5.1.4 Conclusie 
Nu het centrum van Arnhem in kaart is gebracht kunnen de effecten van de realisatie van het Musiskwartier 
worden samengevat. Het Musiskwartier is herontwikkeld direct aan de Roggestraat, wat al jaren een A1 locatie is. 
Een jaar na de opening is het drukste punt naar de herontwikkeling toegeschoven. Hierdoor vallen na een jaar de 
meeste telpunten in de indexrange van 20-40. Na drie jaar is de indexwaarde van de telpunten in en rondom het 
Musiskwartier gedaald. De aanloopstraten naar het Musiskwartier laten een kleine groei zien, een jaar na de 
opening. Drie jaar na de opening zijn de effecten op de telpunten van de aanloopstraten verder gegroeid.  
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Drie jaar na de opening is het drukste punt weer op zijn oude locatie terecht gekomen voor de Bijenkorf aan de 
Ketelstraat. Gesteld kan worden dat na de opening de doorbloeding verbeterd is van het winkelgebied rondom het 
Musiskwartier. Maar er is duidelijk een afname van passanten waarneembaar ten opzichte van een jaar na de 
opening. De concentratie van trekkers zoals de Blokker, H&M, The Sting en de C&A, welke één cluster vormen, 
vallen een jaar na de opening in de indexklasse tussen de 20-40. Twee jaar later valt dit telpunt in de indexklasse 
van 0-20. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meerdere trekkers bij elkaar niet per definitie een goed scorende 
locatie oplevert. Hier is dus wel degelijk meer voor nodig.  
 
De verwachtingen over de kwaliteit en prestatie van het Musiskwartier waren hoog na een lange periode van 
planvorming. Direct na de opening is dan ook zichtbaar dat de populariteit rondom het winkelgebied is 
toegenomen. Dit is terug te zien aan o.a. de leegstand in en rondom het gebied. Echter, drie jaar na de opening 
moet dit beeld worden bijgesteld. De leegstand in en rondom het gebied is behoorlijk toegenomen. Het drukste 
punt is weer verder van de ontwikkeling verwijderd en de passantenaantallen zijn afgenomen in relatie tot het 
drukste punt. De prestatie van het winkelgebied is nog onvoldoende, dit kan mede verklaard worden door de 
slechte vindbaarheid en het identiteitsprobleem (Onlyz, 2011). 
 
 
5.2 Enschede 

Enschede is een stad en gemeente in Twente. Gelegen in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Overijssel 
en tevens de grootste stad van de gemeente. De gemeente Enschede maakt deel uit van de plusregio Twente en 
Euregio. Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie. 
De binnenstad van Enschede is vanaf de jaren 80 gerevitaliseerd door de aanleg van een autovrij stadserf en er is 
een vrijgekomen industrieterrein ingevuld met woningen, kantoren en een winkelcentra.  
 
Enschede heeft sinds 2001 een dubbel eindstation. Hierdoor is er aan de ene kant een rechtstreeks verbinding met 
Schiphol, Den Haag, Rotterdam en Zwolle en aan de andere kant met Münster en Dortmund. In beide gevallen is 
Enschede het eindstation. Ook heeft Enschede een uitgebreid busnetwerk. De afgelopen jaren zijn meerdere 
busbanen gerealiseerd die het openbaar vervoer sneller en efficiënter door de stad moet leiden. 
 
Het centrum van Enschede is met de auto te bereiken via een ringweg van ongeveer 8 km die als hoofdader van de 
stad fungeert. Onder en aan de rand van het centrum zijn verschillende parkeergelegenheden, waarvan de 
bekendste en grootste de Van Heekgarage is, die zich onder het Van Heekplein bevindt. Dit is tevens de grootste 
ondergrondse parkeergarage van Nederland met een capaciteit van 1.650 auto’s. De garage is samen met de 
Klanderij en Twentec ontwikkeld en in 2006 opgeleverd. 
 
5.2.1 De Klanderij 

De Klanderij (totaal 20.400 m2 WVO) telt 50 winkels en is gelegen in het hart van de binnenstad van Enschede. De 
Klanderij is in 2004 geopend en heeft deels een overdekte passage en ligt aan het Van Heekplein, waaraan de 
Bijenkorf, V&D, C&A en diverse andere grootschalige winkels zijn gevestigd. De parkeergarage onder het Van 
Heekplein geeft direct toegang tot de Klanderij. Hierdoor is de toegankelijkheid van het winkelcentrum erg groot. 
De International Council of Shopping Centers (ICSC) heeft winkelcentrum de Klanderij uitgeroepen tot beste 
publiek-privaat ontwikkeld winkelcentrum van Europa en tot het één na beste winkelcentrum in de categorie 
middelgrote centra.  
 
5.2.2 Twentec 
Het winkelcentrum Twentec heeft een winkelvloeroppervlak van ca 8.900 m2 en is  gelegen aan het Van 
Heekplein. Tussen de bestaande V&D en De Klanderij zijn een tiental nieuwe winkels gekomen. Hieronder vallen de 
winkels zoals de Albert Heijn, Xenos, BCC en de Kijkshop. De winkelstraat is in 2005 geopend, een jaar na de 
opening van De Klanderij. 
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5.2.3 Enschede in cijfers  

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van Enschede in cijfers. De groene cijfers in 2004 geven een beeld van 
de situatie na de opening van De Klanderij. De paarse cijfers in de overige jaren geven de situatie weer na de 
opening van Twentec.   
 

Tabel 5.3 Enschede 

Enschede  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 351 360 412 399 392 396 397 406 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 80.306 85.206 100.838 99.954 97.088 100.653 99.361 100.006 

Gemiddeld WVO 229 237 245 251 248 254 250 246 

Weekbezoekers 321.400 268.300 258.500 256.650 252.950 251.100 
  

Drukste punt  37.100 41.900 52.000 
  

54.400 
  

Aantal VKP leegstaand 44 47 55 49 45 50 54 53 

Totaal m2 leegstand 10983 13449 13090 12482 9827 12713 12987 13721 

Percentage leegstand totaal 13,7% 15,8% 13,0% 12,5% 10,1% 12,6% 13,1% 13,7% 

 
        

Index VKP 100 103 117 114 112 113 113 116 

Index Winkelvloeroppervlak 100 106 126 124 121 125 124 125 

Index Weekbezoekers 100 83 80 80 79 78 
 

  

Index drukste punt 100 113 140 
  

147 
 

  

 
Algemeen 
Door de komst van De Klanderij (2004) en Twentec (2005) is het winkelgebied gegroeid met circa 70 verkoop-
punten. Het winkelvloeroppervlak is gegroeid van 80.000 m2 WVO in 2003 naar 100.000 m2 WVO in 2005. Dit is 
een groei van 26%.  
 
Drukste punt 
Het drukste punt in Enschede is zowel voor als na de oplevering van beide projecten op dezelfde plek gebleven aan 
de Kalanderstraat 27, welke overloopt op het Hendrik Jan van Heekplein. Dat het drukste punt door de komst van 
beide projecten niet is verplaatst, is niet vreemd door de directe nabijheid hiervan. Wat wel opvallend is, is dat het 
drukste punt na vijf jaar een relatieve groei laat zien van 150%. Dit betekent dat het drukste punt fors populairder 
is geworden. 
 
Leegstand 
Ondanks de forse groei in aantal verkooppunten en het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak heeft 
Enschede zes jaar nodig gehad om het percentage leegstand weer op het oude niveau te krijgen. Echter, is het 
aantal verkooppunten met leegstand iets gegroeid. Dit wordt mede veroorzaakt door de vraag naar winkelruimte 
met een groter metrage. 
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5.2.4 Effect op de passantenstroom 

Om de belangrijkste effecten op de passantenstroom door de komst van De Klanderij en Twentec in Enschede in 
kaart te brengen, zijn in onderstaande tabel de belangrijkste telpunten weergegeven. 

Tabel 5.4: Enschede 
Indexwaarde op onderzoekslocatie 

Type locatie Locatie Na 1 jaar Na 2 jaar Na 5 jaar 

De klanderij Klanderij 90 - 73 90 

De klanderij Klanderij 81 94 77 72 

De klanderij Klanderij 47 70 55 47 

Twentec Klanderij 41 - 50 81 

Twentec HJV Heekplein 73 39 81 93 

Twentec HJV Heekplein 86 - 62 62 

       

Toe/afname indexwaarde in omgeving na ontwikkeling 

Type locatie Locatie Na 1 jaar Na 2 jaar Na 5 jaar 

aanloop ontwikkeling Kalanderstraat 27 0 0 0 

aanloop ontwikkeling H.J.V. Heekplein 52 -31 -49 -31 

aanloop ontwikkeling H.J.V. Heekplein 98 54 53 47 

aanloop ontwikkeling H.J.V. Heekplein 90 49 25 48 

 

 
5.2.5 Conclusie 

Nu het Centrum van Enschede in kaart is gebracht kunnen de effecten van de realisatie van Klanderij en Twentec 
worden samengevat. Een jaar na de opening van de Klanderij scoren de twee telpunten, gelegen aan de De 
Klanderij 81 en 47, respectievelijk 94 en 70 indexpunten. Twee jaar later is een afname waar te nemen. In dit jaar 
heeft Twentec de deuren geopend wat veel passanten trekt. Vijf jaar na de opening van beide projecten kan 
gesteld worden dat het gebied in zijn geheel goed presteert. Er is zowel in de projecten als rondom geen leegstand 
te constateren. Het gehele gebied valt na vijf jaar nog steeds in de hoogste klassen. De projecten in Enschede 
presteren naar vijf jaar beter dan naar twee jaar. Het succes van de Klanderij en Twentec is ten koste gegaan van 
onder andere de Langestraat en overige winkelstraten gelegen op voormalige locaties in de klassen van 0-20 en 
20-40.   
 
De ontwikkeling van de Klanderij en Twentec trekt veel passanten. Het H.J.V. Heekplein is hierdoor een nog 
belangrijker plein geworden in de binnenstad van Enschede. Dit heeft erin geresulteerd dat het drukstepunt, dat 
overigens altijd op het telpunt Kalanderstraat 27 is gelegen, fors gegroeid is (50%). De herontwikkeling van het 
gebied lijkt een succes door het lage leegstandpercentage in en rondom het gebied en de groei van de 
passantenstroom.  
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5.3 Maastricht 

Maastricht is een stad in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Maastricht is de hoofdstad van de 
provincie en is gelegen aan weerszijden van de rivier de Maas. De stad heeft een lange geschiedenis wat terug is te 
zien in het historische stadscentrum met onder andere de kerken en pleinen in de Romaanse stijlen. Maastricht 
heeft momenteel vooral het imago van Bourgondische stad en winkel- en recreatiestad.  
 
De Maastrichtse binnenstad heeft een ruim winkelaanbod. Naast de gebruikelijke winkelketens wordt Maastricht 
ook gekenmerkt door een aantal kleine exclusieve winkels. Een opvallende winkel is de boekhandel Selexyz 
Dominicanen, gevestigd in de Dominicanenkerk, een achthonderd jaar oude kerk van de paters Dominicanen. 
Volgens de Britse krant The Guardian is dit de mooiste boekhandel ter wereld. Het winkelaanbod trekt veel 
toeristen uit de omringende regio's aan, waaronder bezoekers uit België en Duitsland. 
 
Maastricht heeft nabij het centrum een treinstation. Deze verbindt Maastricht met het noorden richting Sittard en 
Eindhoven, en met het oosten richting Valkenburg en Heerlen en met het zuiden richting Wezet en Luik. 
Momenteel zijn er diverse plannen om de verbinding met Antwerpen te verbeteren. Sinds 2006 is de stoptrein 
tussen Luik, waar de TGV stopt, vervangen door een sneltrein. Hierdoor is de verbinding vanuit België sterk 
verbeterd. 
 
Met de auto is Maastricht goed te bereiken vanuit zowel de Randstad en Eindhoven, als richting Luik en de 
Oosterlijke richting met Heerlen en het verlengde daarvan met de Duitse steden. Maastricht heeft circa 7000 
parkeerplaatsen. Om er voor te zorgen dat iedereen een parkeerplaats kan vinden, is sinds december 2010 het 
Parkeerroute Informatie Systeem (PRIS) ingevoerd. De borden langs de weg informeren over de 
parkeervoorzieningen en het aantal vrije parkeerplaatsen in de stad. Dit zorgt ervoor dat het vinden van een 
parkeerplek eenvoudiger is. In 2006 zijn het Entre Deux en Moseu Forum geopend in het stadshart van Maastricht. 
 
5.3.1 Entre Deux 

Entre Deux betekent letterlijk ‘tussen twee’. Hierbij wordt de ligging bedoeld tussen de pleinen Vrijthof en Markt. 
Eind jaren 60 werd op de plek van het oude Dominicanenklooster en het voormalige Stedelijk Gymnasium gestart 
met de bouw van een nieuw warenhuis voor de Belgische firma Grand Bazar. Tijdens de bouw raakte het 
warenhuisconcern in financiële problemen, waardoor de vestiging in Maastricht werd opgeheven. De ruwbouw 
van het complex bleef hierdoor lang leegstaan. In de jaren 70 werd besloten op de begane grond een 
winkelcentrum in te richten. Op de bovenverdiepingen nam het Bonnefantenmuseum haar intrek. De massieve 
betonnen constructie, een voorbeeld van het Brutalisme, voegde zich in elk geval niet bijzonder fraai in de 
historische omgeving. Na het vertrek van het museum in 1995 bleef een groot deel van het complex leegstaan.  
 
Rond 2004 werd gestart met de sloop van het oude winkelcentrum. Het gebouw werd vervangen door een 
postmodern complex. Het gebouw maakt gebruik van de hoogteverschillen en is voorzien van drie etages winkels 
met totaal 30 winkels. Delen van het oude Dominicanenklooster kregen een horecafunctie. Rondom een plein en 
op de bovenste etage zijn luxe appartementen gebouwd.  
 
Doordat er met Entre Deux een succesvol subcentrum is gecreëerd dat aansluit op de historische binnenstad, heeft 
het meerdere prijzen gewonnen. In 2008 is Entre Deux de winnaar geworden van de FGH Vastgoedprijs 2008. 
Tevens ontving Entre deux de European Shopping Centre Award 2008 (beste winkelcentrum), de ICSC International 
Design and Development Award 2008 (categorie ‘Innovative Design and Development of a new project) in 2008 
werden ze genomineerd voor de NRW-jaarprijs (beste winkelcentrum Nederland) en in 2006 ontving Entre Deux 
een bijzondere onderscheiding in de categorie Architectural Review Future Projects, tijdens de jaarlijkse 
internationale vastgoedbeurs MIPIM. 
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In oktober 2010 heeft Invesco Real Estate het winkelcentrum Entre Deux voor €91 miljoen verkocht aan ASR 
Vastgoed vermogensbeheer. De parkeergarage en de appartementen behoren niet bij deze transactie. Q-park is 
eigenaar van de garage en de appartementen zijn van particuliere eigenaren (Property NL, 5 november 2010 p. 
15). Entre Deux kent niet echt veel trekkers. De trekkers die aanwezig zijn Selexyz dominicanen (1035 m2), H&M 
(650m2) en Xenos (450 m2) en de Zara (1238 m2). 
 
5.3.2 Mosae Forum  
Mosae Forum is een modern winkel- en kantorencomplex in het centrum van Maastricht. De naam verwijst naar 
het Romeinse verleden van Maastricht. Mosa is de Latijnse naam voor Maas, Forum betekent marktplaats. Wat nu 
Mosae Forum heet, stond bijna 20 jaar geleden al in de plannen van de gemeente Maastricht te boek als het 
Markt-Maas project. Dit project was bedoeld om de verbinding tussen het centrum van de stad en de Maasoevers 
tot stand te brengen. Het complex betekent een forse uitbreiding van het autovrije winkelgebied.  
  
Mosae Forum herbergt het stadskantoor, maar ook winkels, woningen en parkeerplaatsen. Een aanzienlijk 
gedeelte van het complex bevindt zich ondergronds. Dat geldt uiteraard voor de parkeergarage, maar ook voor 
MosaeGusto, een zeer luxueuze en uitgebreide serie delicatessenwinkels. Mosae Forum bestaat uit een noordelijk 
en een zuidelijk deel, die op de 2

e
 verdieping zijn verbonden door een luchtbrug. Op de begane grond aan de zijde 

van de Maas bevindt zich de entree van het stadskantoor. Het nieuwe stadskantoor biedt 637 werkplekken voor 
855 medewerkers. In totaal zijn er door de realisatie van Mosae Forum 27 winkels en horeca. Mosae Forum 
bestaat totaal uit 18.500 m2 winkel vloeroppervlak. Een aantal trekkers  die er zijn gevestigd zijn; H&M (2000 m2), 
Jumbo (1100 m2), Kruidvat (641 m2), The Sting (1658 m2), Esprit (1367 m2) en de Zara (1238 m2). 
 
5.3.3 Maastricht in cijfers 

Onderstaand zijn alle belangrijkste cijfers van Maastricht op een rij gezet. De groene cijfers geven de situatie weer 
na de opening van de Entre Deux en Mosea Forum. 
 
Tabel 5.5 Maastricht 

Maastricht  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 775 800 774 762 819 814 807 804 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 9.4676 104.928 9.7334 9.6889 117.237 116.454 114.993 117.110 

Gemiddeld WVO 122 131 126 127 143 143 142 146 

Weekbezoekers 444.600 399.000 412.400 425.800 464.150 502.500 494.450 486.400 

Drukste punt  43.300 47.100 
 

48.800 
 

50.700 
 

55.600 

Aantal VKP leegstaand 103 109 88 86 112 130 114 100 

Totaal m2 leegstand 11.443 13.918 10.142 8.986 11.261 12.404 12.779 10.991 

Percentage leegstand totaal 12,1% 13,3% 10,4% 9,3% 9,6% 10,7% 11,1% 9,4% 

 
        

Index VKP 100 103 100 98 106 105 104 104 

Index Winkelvloeroppervlak 100 111 103 102 124 123 121 124 

Index Weekbezoekers 100 90 93 96 104 113 111 109 

Index drukste punt 100 109 
 

113 
 

117 
 

128 

 
Algemeen 
Maastricht laat in tegenstelling tot andere steden een groei zien in het aantal weekbezoekers. De oorzaak van deze 
groei is waarschijnlijk veroorzaakt door de verbetering van het openbaar vervoer. De treinverbinding vanuit Beligië 
is verbeterd. Daarnaast hebben de ontwikkeling van Entre Deux en Mosea forum hier waarschijnlijk ook invloed 
op. Door de ontwikkeling is er een netto groei van 24% aan vierkante meter winkelvloeroppervlak gerealiseerd.  
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Drukste punt 
Tussen 2003 en 2008 is het drukste punt in Maastricht gelegen aan de Grote Staat, tussen de V&D en de C&A. In 
2010 is het drukste punt verplaatst naar de Kleine Staat gelegen voor de WE. In absolute aantallen is te zien dat 
het drukste punt een forse toename laat zien. Tussen 2008 en 2010 laat het drukste punt een groei zien van circa 
5.000 passanten. Ondanks dat het aantal weekbezoekers is afgenomen in de verschillende jaren van meting, kan 
het drukste punt zijn toegenomen in absolute aantallen. Dit kan soms een vertekend beeld geven. Ingezoomd op 
Munstraat, die de Grote Markt en de Grote Staat met elkaar verbind, is na de komst van Mosea Forum een daling 
in het index cijfer waarneembaar. De absolute waarde van het telpunt laat echter een groei zien. In 2003 werden 
daar 30.400 passanten geteld en in 2010 33.200 passanten 
 
Leegstand 
De leegstand in Maastricht is één en twee jaar voor de oplevering van beide herontwikkelingen op zijn 
hoogtepunt. Dit is het gevolg van de plannen voor de herontwikkeling van deze gebieden. Na de komst van Entre 
Deux en Mosea Forum is de leegstand niet veel veranderd. De winkels in de directe omgeving van Mosea Forum 
laten veel leegstand zien.  
 
5.3.4 Effect op de passantenstroom 
Tabel 5.6: Maastricht 

Indexwaarde op onderzoekslocatie 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Entre Deux (1) Kelder Platielstraat 2 23 21 

Entre Deux (1) bgg/entrée Spilstraat 6 entre markt 55 43 

Entre Deux (2) bgg Spilstraat 6 mid. in ontw 18 15 

Entre Deux (3) bgg Spilstraat links van mid 9 6 

Entre Deux (4) bgg/entrée Spilstraat 6 / Helmstr. 37 19 

Entre Deux (5) bgg/entrée Spilstraat 6 / Grote str. 23 25 

Entre Deux (1) 1e verdieping Leliestraat 5 2 9 

        

Toe/afname indexwaarde na ontwikkeling 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

aanloop ontwikkeling Spilstraat 4 -1 -5 

aanloop ontwikkeling Dominikaneerk srt. 3 0 -6 

aanloop ontwikkeling Gr Staat 36 -5 -22 

aanloop ontwikkeling Gr Staat 48 -20 -33 

aanloop ontwikkeling Gr Staat 56 -33 -47 

aanloop ontwikkeling Helmstr. / grote str. Ing. -1 -2 

aanloop ontwikkeling Helmstraat 8 -5 -13 

aanloop ontwikkeling Grote gr 3 0 -6 

        

Indexwaarde op onderzoekslocatie 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Mosea Forum (1)  Mosae Forum 144 36 43 

Mosea Forum (2)  Mosae Forum 12 22 11 

Mosea Forum (3)  Mosae Forum 72 24 33 

Mosea Forum (4)  Mosae Forum 46 31 38 

    

Toe/afname indexwaarde na ontwikkeling 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

aanloop ontwikkeling (1) Markt 53 32 26 

aanloop ontwikkeling (2) Hoenderstraat 15 12 1 

aanloop ontwikkeling (3) Muntstraat 3 7 6 
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5.3.5 Conclusie 

De komst van Entre Deux laat een indexwaarde zien variërend van 23 tot 55. De eerste verdieping telt beduidend 
minder bezoekers (staat niet op de kaart in het bijlagenboek, wel in tabel 5.6). Na drie jaar is er een verbetering te 
zien op deze verdieping ten opzichte van het eerste jaar na de opening. De telpunten rondom Entre Deux laten 
allemaal een daling zien in de passantenindex. Na drie jaar is deze passantenindex verder gezakt.  Mosea Forum 
laat een jaar na opening indexwaarden zien tussen de 22 en 36. Drie jaar na de opening is het gebied beter gaan 
presteren ten opzichte van het eerste jaar. Dit geldt niet voor de aanloopstraten naar Mosea Forum toe. Deze 
laten na het derde jaar een mindere prestatie zien dan het eerste jaar.  
 
 
5.4 Woerden  
Woerden is een stad en gemeente in het westen van de Nederlandse provincie Utrecht, in het oosten van het 
Groene Hart. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Woerden stamt uit de 
Romeinse tijd, toen rond 41 na Christus er het castellum Laurium op deze plek werd gesticht. Dit castellum was 
een legerplaats langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig de Oude 
Rijn. In de Middeleeuwen begon Woerden vanaf de 12e eeuw meer versterkt te worden met een slot, wallen, 
grachten en kreeg het stadsrechten. De gebouwen die hedendaags de binnenstad kenmerken zijn met name: 
Kazerne (1.790), het Arsenaal (1.762) en de Bonaventurakerk (1.892). Deze gebouwen bestaan nog steeds en 
bevinden zich midden in het centrum van het winkelgebied.  
 
Door zijn centrale ligging in Nederland is Woerden met het openbaar vervoer goed te bereiken. Het treinstation 
staat in directe verbinding met Utrecht, Gouda, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Ook via van het wegennet is 
Woerden goed te bereiken. De rondweg die om het winkelgebied van Woerden ligt, staat in verbinding met de 
grootste parkeergarage van Woerden het Castellum. Het Castellum behoort tot het project Hoochwoert. Deze 
parkeergarage is gelegen onder het maaiveld op twee verdiepingen en biedt 520 parkeerplaatsen. 
 
5.4.1 Hoochwoert 
De binnenstad van Woerden is de afgelopen jaren grondig aangepakt. Een stuk van de oude bebouwing is gesloopt 
en vervangen voor nieuwe winkels. Er is een plein gecreëerd dat een verbinding maakt met het oude historische 
Woerden en de nieuwbouw van winkels en woningen. Onder het plein bevindt zich een riante parkeergarage. Op 
het plein is op woensdag de markt gevestigd en op zaterdag de streekmarkt. In 2008 is de gehele binnenstad 
opgeleverd. 
 
Op het Kerkplein hebben zich een aantal trekkers verzameld in de periode 2007 en 2008. De Hema (1.176 m2) en 
Actiesport (131 m2) zijn van de Voorstraat verplaats naar het marktplein. Daarnaast is er een Kruitvat bijgekomen. 
Er zijn verschillende nieuwe winkels toegevoegd; C&A (728 m2) , Xenos (579 m2), Kruitvat (416 m2), Non Stop (302 
m2), Thom Broekman (300 m2) en de Cleopatra (129 m2). In het pand van de voormalige Hema gelegen aan de 
Voorstraat is na een periode van leegstand sinds 2010 een Charles Vögele gevestigd. Op de plaats van de Aktie 
Sport is momenteel een Etos gevestigd. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_Hart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harmelen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamerik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zegveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Castellum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurium_(Woerden)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Rijn_(Harmelen-Noordzee)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Rijn_(Harmelen-Noordzee)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Singel_(gracht)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrechten
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5.4.2. Woerden in cijfers 
Onderstaande tabel geeft Woerden cijfermatig weer. 

Tabel 5.7: Woerden 

Woerden  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 176 176 170 174 204 193 193 193 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 22.075 22.038 22.533 21.833 27.630 26.469 26.373 25.844 

Gemiddeld WVO 125 125 133 125 135 137 137 134 

Weekbezoekers 
  

65.400 66.775 67.050 67.600 63.300 59.000 

Drukste punt  
  

10.100 
  

12.500 
 

15.400 

Aantal VKP leegstaand 5 7 17 12 33 22 24 18 

Totaal m2 leegstand 275 594 2.501 1.837 5.032 3.648 3.359 2.141 

Percentage leegstand totaal 1,2% 2,7% 11,1% 8,4% 18,2% 13,8% 12,7% 8,3% 

 
        

Index VKP 
 

100 97 99 116 110 110 110 

Index Winkelvloeroppervlak 
 

100 102 99 125 120 120 117 

Index Weekbezoekers 
  

100 102 103 103 97 90 

Index drukste punt 
  

100 
  

124 
 

152 

 
Algemeen 
De uitbreiding in Woerden van Hoochwoert heeft erin geresulteerd dat er ruim 5.000 m2 winkelvloeroppervlak is 
toegevoegd aan het winkelbestand. Dit is een groei van ruim 20% ten opzichte van de situatie voor de uitbreiding. 
 
Drukste punt 
De belangrijkste straat in Woerden, voor de komst van Hoochwoert is de Voorstraat. De Kerkstraat verbind de 
Voorstraat met project Hoochwoert. Aan het uiteinde van de Voorstraat heeft jarenlang een vestiging van de 
Hema gezeten. Dit is een van de belangrijkste trekkers geweest in dit winkelgebied. Het drukste punt is door de 
jaren heen niet veel gewijzigd van plek. Het is altijd gelegen rond de kruising van de Voorstraat en de Kruisstraat. 
 
Het aantal weekbezoekers is de eerste twee jaar na oplevering zichtbaar toegenomen. Na deze twee jaar is een 
afname te zien. De indexwaarde van het aantal weekbezoekers laat een afname zien terwijl de drukte op het 
drukste punt toeneemt. 
  
Leegstand 
De leegstand in Woerden is in 2003 en 2004 erg laag. Voor de opening van Hoochwoert neemt het percentage 
leegstand toe, na de opening neemt deze verder toe. Daarna herstelt het percentage leegstand naar 8,3% in 2010. 
In begin 2011 kan geconstateerd worden dat vier jaar nadat de Hema verplaatst is van de Voorstraat naar het 
Marktplein, de leegstand sterk is toegenomen in de aanloopstraat waar de voormalige Hema zat.   
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5.4.3 Effecten op de passantenstroom  
Onderstaand zijn alle belangrijkste cijfers van Woerden op een rij gezet. 
 
Tabel 5.7: Woerden 

Indexwaarde op onderzoekslocatie 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Hoochwoert  Groenendaal 36 89 78 

Hoochwoert  Kerkplein 24 84 43 

Hoochwoert Kerkplein 16 66 74 

    

Hoochwoert (2) aanloop ontwikkeling Kerkstraat 3 85 78 

    

Hoochwoert (3) aanloop ontwikkeling Kruisstraat 6 32 27 

    

Toe/afname indexwaarde na ontwikkeling 

Type locatie Locatie na 1 jaar na 3 jaar 

Voorstraat richtig voormalige Hema (1) Voorstraat 9 -23 -44 

Voorstraat richtig voormalige Hema (2) Voorstraat 23 -17 -30 

Voorstraat richtig voormalige Hema (3) Voorstraat 31 -14 -24 

Voorstraat richtig voormalige Hema (4) Voorstraat 39 -4 -8 

Voorstraat richtig voormalige Hema (5) Voorstraat 47 -7 -19 

Voorstraat richtig richting station (1) Voorstraat 53 -12 0 

Voorstraat richtig richting station (2) Voorstraat 63 8 -7 

Voorstraat richtig richting station (3) Voorstraat 77 17 13 

 

 

5.4.4 Conclusie 

Nu het centrum van Woerden in kaart is gebracht kunnen de effecten van de realisatie van Hoochwoert worden 
samengevat. Een jaar na de opening van Hoochwoert valt het nieuwe winkelgebied voor een groot deel in een 
passantenindex tussen de 66 en 89. Drie jaar later scoort het gebied nog steeds erg goed. Toch is er een afname 
ten opzichte van het eerste jaar na opening. De kruising Voorstraat/de Kerkstraat, waar de voormalige Hema zat, 
laat een extreme daling te zien. Deze voormalige toplocatie in 2005 is in 2010 slechts een winkelstraat met een 
passantenindex van respectievelijk 42 en 51. De Voorstraat richting het station is redelijk stabiel gebleven. Op een 
enkel telpunt is de passanten indexwaarde iets afgenomen en op een ander telpunt iets toegenomen. Toch is de 
kans groot dat dit stuk winkelgebied de komende jaren meer passanten zal trekken. In het verlengde van de 
Voorstraat heeft de gemeente van Woerden het Defensie eiland verworven. Dit is het eiland gelegen in de singel 
van Woerden welke zal worden verbonden met de Voorstraat. Hier zal de komende jaren woningbouw worden 
gerealiseerd. 
 
Het winkelgebied van Woerden heeft door de komst van Hoochwoert een groei doorgemaakt van ruim 20% ten 
opzichte van het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak voor de ontwikkeling. Door een behoorlijke groei 
voor een relatief klein winkelgebied zijn er ingrijpende wijzigingen waarneembaar. Wijzigingen van belangrijke 
trekkers op een voormalige A1 locatie, aan de Voorstraat, laten een sterke afname zien in de passantenstroom in 
dit gebied. Het resultaat is dat er steeds meer leegstand ontstaat en dat het gebied ieder jaar minder passanten 
trekt.  
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5.5 Zoetermeer 

Zoetermeer is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. In 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern van 
Den Haag. In korte tijd is het dorp Zoetermeer in inwonersaantal uitgegroeid tot de derde stad van de provincie 
Zuid-Holland (CBS, 2010). In 1981 is een start gemaakt met de bouw van een nieuw Stadshart. Het doel was onder 
andere om centrale voorzieningen zoals het Stadhuis, theater en winkelcentrum bij elkaar te brengen. Het 
stadshart is in fasen tot stand gekomen, achtereenvolgend zijn dit; Westerwaarts, Promenade, Passage, 
Noordwaarts, Zuidwaarts, Oostwaarts en Warande. In 2006 heeft het project Spazio de deuren geopend in 
Zoetermeer (Zoetermeer, 2011). 
 
Het Stadshart bestaat uit twee lagen, boven een laag voor de consumenten en daaronder een laag voor de 
logistiek. De praktijk is dat de aan- en afvoer naar de magazijnen met vrachtwagens onderlangs kan gebeuren, 
terwijl de verkoop bovenlangs ongestoord door kan gaan. Waar de ruimte dat toeliet zijn onderdeks grote 
parkeerplaatsen voor de bewoners en het winkelend publiek gerealiseerd. Het openbaar vervoer kreeg een eigen 
plaats met twee stations, Station Centrum West, met daarbij een busstation, en Station Stadhuis aan de andere 
kant van het Stadshart. 
 
Het stadshart is niet direct bereikbaar vanaf het station Zoetermeer. Een tramverbinding (Randstadrail) tussen 
Zoetermeer, Voorburg, en Den Haag zorgt dat het stadshart te bereiken is. Deze is in 2006 in gebruik genomen en 
rijdt onder andere direct om het winkelgebied waardoor er verschillende bronpunten zijn ontstaan. Het 
hoofdstation bevindt zich direct tegenover de hoofdingang van Spazio samen met het busstation. Dit zorgt ervoor 
dat daar een belangrijk bronpunt is ontstaan. 
 
Het winkelgebied is met de auto goed bereikbaar. Er zijn 10 grote parkeergarages met totaal circa 3.600 plekken 
verspreid rond het winkelgebied. Voor een groot deel van deze garages geldt dat de eerste drie uur gratis parkeren 
is. Ook bevinden zich elf gratis bewaakte fietsenstallingen waar het mogelijk is een rolator of buggy te huren. 
 
5.5.1 Spazio 
De reden voor een uitbreiding van het bestaande winkelgebied van Zoetermeer in 2006, was dat het stadshart te 
klein was geworden voor de hoeveelheid inwoners. Daarnaast ontbrak het aan een stedelijke uitstraling. Door 
OMA is er in 1996 een stedenbouwkundig plan ontworpen met als doel de stedelijke uitstraling van het gebied te 
versterken. Tevens was het doel het stadscentrum te verrijken met een dynamische programmamix van winkelen 
(10.000 m2), wonen (243 stuks), werken (6.000 m2), horeca, voorzieningen (1.382 m2) en parkeren (710 stuks). Als 
schakel tussen het oorspronkelijke centrum en de OV-knoop Centrum West, heeft Spazio een belangrijke 
poortfunctie voor het gebied gekregen. 
  
Deze stedelijke programmamix is gerealiseerd in een compacte carré van 1 hectare: twee extra hoge winkellagen 
op de begane grond en de eerste verdieping, met daarboven op de hoeken drie woontorens en een kantoorschijf 
en in het midden een opvallende, cirkelvormige ‘UFO’. De promenade, bereikbaar vanuit de parkeergarage, 
doorsnijdt het winkelgebied en sluit direct aan op de omliggende winkelstraten van het stadshart. De buitengevels 
bevatten de entreehallen van de woningen, een strook baliekantoren, het woonservicecentrum, een serie 
appartementen en winkels. De UFO, wat ook wel het kenmerkende beeldmerk van Spazio is, is het centrale punt 
met daarin een fitnesscentrum gevestigd. In aansluiting hierop is op het dek ruimte gereserveerd voor sport en 
recreatie (www.architectenweb.nl). 
 
Onder de winkelformules (zie figuur 2.3.) die in Spazio zijn gevestigd vallen een aantal formules die de afgelopen 
jaren zeer populair zijn geworden. Ook vallen hier een aantal trekkers onder zoals; Esprit (745 m2), Brandstore 
(1.170 m2), Media Markt (3.110 m2), Sport 2000 (850 m2), The Sting (975 m2) en de H&M (1.465 m2). Van de 
nieuwe winkels is opvallend dat er slechts twee winkels uit het bestaande winkelgebied zijn verhuisd naar Spazio. 
Dit zijn de Kruidvat en Mexx Kids.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groeikern
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http://www.architectenweb.nl/


“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  40 

 

5.5.2 Zoetermeer in Cijfers 

Onderstaande tabel geeft Zoetermeer cijfermatig weer. De groene cijfers zijn van na de opening van Spazio.  

 

Tabel 5.9: Zoetermeer 

Zoetermeer  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 161 161 161 174 175 175 168 170 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 37226 37289 36869 47298 47216 46583 47512 47947 

Gemiddeld WVO 231 232 229 272 270 266 283 282 

Weekbezoekers 
 

201.800 202.550 203.300 194.500 185.700 181.600 177.500 

Drukste punt 
 

36.300 
 

37.200 
 

33.500 
 

34.900 

Aantal VKP leegstaand 5 5 9 9 9 9 7 4 

Totaal m2 leegstand 637 748 2285 3857 1161 2517 979 588 

Percentage leegstand totaal 1,7% 2,0% 6,2% 8,2% 2,5% 5,4% 2,1% 1,2% 

 
        

Index VKP 
 

100 100 108 109 109 104 106 

Index Winkelvloeroppervlak 
 

100 99 127 127 125 127 129 

Index Weekbezoekers 
 

100 100 101 96 92 90 88 

Index drukste punt 
 

100 
 

102 
 

92 
 

96 

 
Algemeen 
Zoetermeer is door de komst van Spazio gegroeid in winkelvloeroppervlak met ruim 26% ten opzichte van 2004. 
Het aantal verkooppunten is gestegen met 8%. Dit is te verklaren door de vraag naar grotere winkelruimtes en de 
vele nieuwe trekkers die zijn toegevoegd.  
 
Drukste punt 
Het drukste punt is in de periode 2002-2006 altijd gelegen in de Promonade gelegen nabij de We. Een jaar na de 
opening van Spazio is het drukste punt verplaatst naar de Westwaarts de straat gelegen aan de ontwikkeling. Twee 
jaar later is het drukste punt weer op zijn oude locatie teruggekeerd.  
 
Leegstand 
In de periode 2003/2004 is het percentage leegstand zodanig laag dat er gesproken kan worden van een 
gespannen markt. Vier jaar na de opening is dit probleem wederom aanwezig. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat de toevoeging van Spazio de onnatuurlijke marktsituatie niet heeft kunnen veranderen.  
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5.5.3 Effecten op de Passantenstroom 

 
Tabel 5.10: Zoetermeer 

Indexwaarde op onderzoekslocatie 

Type locatie Locatie na 1 jaar Na 3 jaar na 5 jaar 

Index waarde  op onderzoekslocatie  v. Leeuwenpas. 8 30 34 36 

     

Aanloop ontwikkeling Westwaarts 9 71 81 70 

Aanloop ontwikkeling Promenade 17 29 33 27 

Aanloop ontwikkeling Promenade 47 13 20 17 

Aanloop ontwikkeling (B2, C-locatie) Plaats 15 4 4 -2 

         

Toe/afname indexwaarde na ontwikkeling 

Type locatie Locatie na 1 jaar Na 3 jaar na 5 jaar 

B2, C-locatie   1 -3 -6 

B2, C-locatie Hogerop 17 7 -2 -6 

B2, C-locatie Het Rond 71 -3 -10 -9 

B2, C-locatie   17 21 9 

         

Overdekt winkelcentrum (1) Luxemburghl. 160 -8 -6 -12 

Overdekt winkelcentrum (2) Luxemburghl. 148 -11 -12 -12 

Overdekt winkelcentrum (3) Stadhuisplein 15 -1 -5 -13 

     

 

 
 
5.5.4 Conclusie 
Nu het Stadhart van Zoetermeer in kaart is gebracht kunnen de effecten van de realisatie van Spazio worden 
samengevat. De indexpunten in de voormalige categorie van 0-20 laten een sterke daling zien in passanten. Ook 
het overdekte winkelcentrum waar de V&D gevestigd zit trekt minder passanten in verhouding tot de rest van het 
winkelgebied. Spazio is een populair winkelgedeelte geworden. Mede door de ligging ten opzichte van het 
openbaar vervoer en de ligging van de parkeergarage is te zien dat het ieder jaar beter presteert.  
 
Door de komst van Spazio is het Stadshart sterk gegroeid (26%). Door deze groei zijn trekkers zoals de Media 
Markt, Brandstore, Sport 2000 en H&M toegevoegd. Naast de winkels die zijn toegevoegd is er een belangrijke 
garage en openbaar vervoer bronpunt toegevoegd. Voor de komst van Spazio was er in het Stadshart een 
ongezonde marktsituatie, meer vraag dan aanbod. Drie jaar na de komst van Spazio is deze ongezonde 
marktsituatie teruggekeerd.  
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5.6 Algehele conclusie toevoeging winkels 

Voor alle onderzochte winkelgebieden is inzichtelijk geworden wat de effecten zijn op de passantenstroom in de 
winkelgebieden. Onderstaand worden de steden en de effecten van de wijzigingen in de winkelgebieden met 
elkaar vergeleken. Het doel is een uitspraak te doen over de mogelijke verwachting bij een grootschalige 
uitbreiding/herontwikkeling van een winkelgebied in de toekomst bij andere steden. Hierbij moet de kanttekening 
gemaakt worden dat elk winkelgebied stedenbouwkundig anders is opgebouwd, er een andere ingreep heeft 
plaatsgevonden en dat verhoudingsgewijs de weekbezoekers en de drukste punten van elkaar verschillen. Hiermee 
word bedoelt dat de absolute aantallen van het drukste punt van de vijf steden van elkaar verschillen. Daarnaast 
zijn de trends zoals besproken in Hoofdstuk 4 een instabiele factor, waardoor het effect op de passantenstroom 
niet per definitie toe te wijzen is aan de uitbreiding of herontwikkeling. Wel zal duidelijk worden welke 
ontwikkelingen een succes zijn, en welke ontwikkelingen geen succes zijn. Dit is af te leiden uit de passanten-
stroom in en rondom het winkelgebied, maar is ook af te leiden uit de leegstand en het verschuiven van het 
drukste punt. Onderstaand zullen per onderwerp de effecten worden toegelicht.  
 
Algemeen 
De vijf steden die onderzocht zijn op het effect van een toevoeging van grootschalige ontwikkelingen zijn door de 
uitbreiding gegroeid met; Arnhem 11,7%, Enschede 13,3%, Maastricht 16,6%, Woerden 21% en Zoetermeer 21,3%. 
Dit is de netto toevoeging waarin bij herontwikkeling de reeds bestaande vierkante meters niet zijn meegerekend. 
Onderstaande tabel 5.11 geeft weer hoe deze groei door de jaren is verlopen. Daarnaast is te zien hoe steden qua 
omvang zich tot elkaar verhouden. Oplopend zijn dit qua verkooppunten; Zoetermeer, Woerden, Enschede, 
Arnhem en Maastricht. Op het gebied van totale winkeloppervlak is dit; Woerden, Zoetermeer, Enschede, 
Maastricht en Arnhem. Het valt op dat de volgorde van de steden door de jaren niet veranderd is ten opzichte van 
elkaar.  
 
Tabel 5.11 Verloop VKP en VWO 

Verloop VKP en WVO 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          

Arnhem VKP 502 502 481 483 507 521 528 547 

 WVO 98.901 100.664 95.928 98.835 12.1018 122.503 118.402 121.222 

Enschede VKP 351 360 412 399 392 396 397 406 

 WVO 80.306 85.206 100.838 99.954 97.088 100.653 99.361 100.006 

Maastricht VKP 775 800 774 762 819 814 807 804 

 WVO 94.676 104.928 97.334 96.889 117.237 116.454 114.993 117.110 

Woerden VKP 176 176 170 174 204 193 193 193 

 WVO 22.075 22.038 22.533 21.833 27.630 26.469 26.373 25.844 

Zoetermeer VKP 161 161 161 174 175 175 168 170 

 WVO 37.226 37.289 36.869 47.298 47.216 46.583 47.512 47.947 

 
Uit tabel 5.11 komt nogmaals naar voren dat het aantal verkooppunten niet sterk is toegenomen. De totale 
hoeveelheid winkelvloeroppervlak daarentegen wel. Hieruit blijkt de schaalvergroting van de toegenomen vraag 
naar grotere winkels in winkelgebieden. Zichtbaar is dat de nieuwe toevoeging in alle steden een groter 
winkelvloeroppervlak per verkooppunt hebben dan de voorheen gemiddelde winkelvloeroppervlak per 
verkooppunt.   
 
Drukste punt 
Na opening van de nieuwe winkelgebieden die zijn onderzocht, was in 2/5 gevallen, Arnhem en Zoetermeer, 
zichtbaar dat het drukste punt het eerste jaar na opening verschoof naar de ontwikkeling toe. Daarnaast is in 
Enschede het drukste punt, wat al direct nabij de ontwikkelingen was gelegen, heel sterk gegroeid. Het drukste 
punt in Enschede is op dezelfde locatie gebleven maar de passantenwaarde van dit punt laat de helft meer 
bezoekers zien dan voor de opening van De Klanderij en Twentec. Hieruit kan opgemaakt worden dat bij 3/5 
steden direct na de opening het drukste punt sterk gewijzigd is. In Woerden is vrijwel geen verandering te zien en 
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Maastricht is de enige stad waar de afgelopen jaren de weekbezoekers zijn toegenomen in aantal passanten. 
Twee/drie jaar na de opening is bij 2/5 steden effect nog sterk zichtbaar. In Zoetermeer is net als direct na de 
opening het drukste punt definitief verplaatst naar de ontwikkeling toe, in Enschede is het drukste punt nog steeds 
sterk toegenomen. In Arnhem is het drukste punt weer bij zijn oude plek terug als voor de komst van het 
Musiskwartier.  
 
Tabel 5.12 Weekbezoekers en het drukste punt 

Weekbezoekers en het drukstepunt 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

           

Arnhem Weekbez. 332.200 350.950 369.700 360.675 347.138 333.600 322.500 311.400 - 

 Drukstep.  49.800   43.200  40.100  - 

Enschede Weekbez. 321.400 268.300 258.500 256.650 252.950 251.100   - 

 Drukstep. 37.100 41.900 52.000   54.400   + 

Maastricht Weekbez. 444.600 399.000 412.400 425.800 464.150 502.500 494.450 486.400 +/- 

 Drukstep. 43.300 47.100  48.800  50.700  55.600 + 

Woerden Weekbez.   65.400 66.775 67.050 67.600 63.300 59.000 - 

 Drukstep.   10.100   12.500  15.400 + 

Zoetermeer Weekbez.  201.800 202.550 203.300 194.500 185.700 181.600 177.500 - 

 Drukstep.  36.300  37.200  33.500  34.900 +/- 

 
Tabel 5.12 geeft in absolute aantallen de weekbezoekers en het aantal bezoekers op het drukste punt van de 
steden weer. De drie kleinere steden Enschede, Woerden en Zoetermeer laten een afname zien in het aantal 
weekbezoekers, maar een toename van het aantal passanten op het drukstepunt. Ook Maastricht laat een groei 
zien op het drukste punt in absolute aantallen. Dit is een logisch gevolg van de sterke groei in weekbezoekers in 
deze stad.  
 
Effect op de passantenstroom op onderzoekslocatie 
Om de werkelijke effecten op de passantenstroom inzichtelijk te krijgen, zijn in tabel 5.13 de telpunten op de 
locaties van de uitbreiding onder elkaar gezet. Deze telpunten vallen in de gebieden van de ontwikkeling waar 
voorheen geen telling is gedaan. De getallen zijn de indexcijfers ten opzichte van het drukste punt van dat jaar. In 
de steden Maastricht en Enschede waar een tweetal wijzigingen hebben plaatsgevonden hebben de projecten een 
wisselwerking op elkaar toch zijn ze in onderstaande tabel los weergegeven.  
 
Tabel 5.13 Effecten op de onderzoekslocatie  

Op onderzoekslocatie 

Winkelgebied Toelichting Na 1 jaar Na 2/3 jaar Na 5 jaar 

     

Arnhem     

Musiskwartier   45 30  

Musiskwartier  31 16  

Musiskwartier   30 22  

Musiskwartier  32 45  

Musiskwartier   27 18  

         

Enschede     

De Klanderij  - 73 90 

De Klanderij  94 77 72 

De Klanderij  70 55 47 

     

Twentec  50 81  

Twentec  81 93  

Twentec  62 62  
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Maastricht     

Entre Deux  Kelder 23 21  

Entre Deux Bgg/entrée  55 43  

Entre Deux Bgg 18 15  

Entre Deux  Bgg 9 6  

Entre Deux Bgg/entrée 37 19  

Entre Deux Bgg/entrée 23 25  

Entre Deux 1e verdieping 2 9  

     

Mosea Forum  36 43  

Mosea Forum  22 11  

Mosea Forum  24 33  

Mosea Forum  31 38  

Mosea Forum  32 26  

     

Woerden     

Hoochwoert  89 78  

Hoochwoert  84 43  

Hoochwoert  66 74  

     

Zoetermeer     

Spazio  30 34 36 

 

 
 

Tabel 5.13 laat duidelijk zien hoe een nieuw stuk winkelgebied presteert ten opzichte van het gehele winkelgebied. 
Een jaar na de opening van deze projecten is te zien dat Hoochwoert (Woerden), De Klanderij en Twentec (beide 
Enschede) het best presteren ten opzichte van de rest van het winkelgebied. 
 
Een aantal projecten laat het eerste jaar een betere prestatie zien dan na het derde jaar. Dit geldt voor het 
Musiskwartier en Entre Deux en Hoogwoerd. Projecten die een kleine groei laten zien zijn Spazio en Twentec. Dit is 
voor een groot deel afhankelijk van hoe het aantal passanten zich verhoudt ten opzichte van het totaal aantal 
passanten op het drukste punt.  
 
De steden waarbij de nieuwe ontwikkeling het beste presteert ten opzichte van het gehele winkelgebied; 
Woerden, Enschede en Zoetermeer, zijn de steden waarbij procentueel ook de meeste groei in vierkante meter 
winkelvloeroppervlak heeft plaatsgevonden. 
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Effect op de passantenstroom op aanloopstraten naar de ontwikkeling 
In tabel 5.14 zijn de straten naar de ontwikkeling toe weergegeven. Het verschil van indexcijfer van voor de 
opening van de ontwikkeling en erna zijn weergegeven. Er is verschil gemaakt in het verschil na 1, 2/3 en 5 jaar na 
de opening. In de tabel staat aangegeven wanneer het om een bestaand telpunt (BT), of een nieuw telpunt (NT). 
 
Tabel 5.14 effecten op de aanloopstraten naar de ontwikkeling 

Aanloopstraten naar ontwikkeling 

Winkelgebied Toelichting BT/NT Na 1 jaar Na 2/3 jaar Na 5 jaar 

      

Arnhem      

Musiskwartier Ketelstraat 16 BT 5 2  

Musiskwartier Roggestraat 39 BT -5 15  

Musiskwartier Roggestraat 15 BT 5 13  

      

Enschede      

Klanderij/Twentec Kalanderstraat 27 BT 0 0 0 

Klanderij/Twentec HJV Heekplein 52 BT -31 -49 -31 

Klanderij/Twentec HJV Heekplein 98 BT 54 53 47 

Klanderij/Twentec HJV Heekplein 90 BT 49 25 48 

      

Maastricht      

Entre Deux Spilstraat 4 BT -1 -5  

Entre Deux Dominikaneerk srt. 3 BT 0 -6  

Entre Deux Gr straat 36 BT -5 -22  

Entre Deux Gr straat 48 BT -20 -33  

Entre Deux Gr straat 56 BT -33 -47  

Entre Deux Helmstr. / grote str. Ing. BT -1 -2  

Entre Deux Helmstraat 8 BT -5 -13  

Entre Deux Grote gr 3 BT 0 -6  

      

Mosea Forum Hoenderstraat 15 BT 12 1  

Mosea Forum Muntstraat 3 BT 7 6  

      

Woerden      

Hoochwoert Kerkstraat (3) NT 85 78  

Hoochwoert Kruisstraat (6) BT 32 27  

      

Zoetermeer      

Spazio Westwaarts 9 BT 71 81 70 

Spazio Promenade 17 BT 29 33 27 

Spazio Promenade 47 BT 13 20 17 

Spazio Plaats 15 BT 4 4 -2 

   71 81 70 
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In de steden Zoetermeer en Woerden is door de komst van de nieuwe ontwikkeling te zien dat de straten, 
Westwaard en Kerkstraat/Kerplein, welke voorheen nauwelijks deel uitmaakt van het winkelgebied, ineens midden 
in het winkelgebied valt, door de komst van de nieuwe ontwikkeling. In deze steden zijn de effecten het grootst op 
de straten die de ontwikkeling verbind met de het bestaande winkelgebied. 
 
Het effect van de ontwikkelingen op de aanloopstraten naar de nieuwe ontwikkeling toe, wordt weergegeven in 
tabel 5.14. Het effect op de indexwaarde laat uiteenlopende resultaten zien. De aanloopstraten naar Woerden, 
Twentec/De Klanderij en Spazio laten een sterke toename zien in passantenaantallen. Het effect op de 
aanloopstraten is op sommige punten sterker dan op de nieuwe ontwikkeling. Rond de projecten Musiskwartier en 
Mosea Forum is een kleine stijging waarneembaar. Het project Entre Deux laat een behoorlijk daling zien van de 
telpunten naar de ingangen van dit project. 
 
Bij vrijwel alle steden is te zien dat het effect op de aanloopstraten naar de ontwikkeling toe groter is dan op de 
locatie zelf. In Zoetermeer, Enschede en Woerden zijn de indexcijfers op de directe aanloopstraten gegroeid met 
respectievelijk circa; 70, 50 en 30 indexpunten. De ontwikkelingen die minder presteren zoals het Musiskwartier en 
Mosea Forum, laten een kleinere groei zien.  
 
Leegstand 
Wat de forse groei in wikkelvloeroppervlak doet met de leegstand in een winkelgebied is te zien in tabel 5.15. De 
verandering van de leegstand is niet geheel toe te kennen aan de ontwikkeling, maar heeft uiteraard ook 
betrekking op de trends en ontwikkelingen zoals te lezen is in hoofdstuk 4. Onderstaande tabellen geven in 
percentages de leegstand weer ten opzichte van het totaal aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak en het 
totaal aantal verkooppunten. 
 
Tabel 5.15 Procentueel WVO leegstand 

Procentueel WVO leegstand 
 2003 2004 2005 2006 2008 2008 2009 2010 

Arnhem 11,1% 13,4% 13,6% 12,6% 8,1% 10,4% 11,0% 11,3% 

Enschede 13,7% 15,8% 13,0% 12,5% 10,1% 12,6% 13,1% 13,7% 

Maastricht 12,1% 13,3% 10,4% 9,3% 9,6% 10,7% 11,1% 9,4% 

Woerden  1,2% 2,7% 11,1% 8,4% 18,2% 13,8% 12,7% 8,3% 

Zoetermeer 1,7% 2,0% 6,2% 8,2% 2,5% 5,4% 2,1% 1,2% 

(leegstand in m2/totale WVO) 
 
Tabel 5.16 Procentueel leegstand in aantallen 

Procentueel aantal leegstaande winkels 
 2003 2004 2005 2006 2008 2008 2009 2010 

Arnhem 8,8% 9,4% 11,4% 10,1% 8,9% 9,6% 10,2% 9,7% 

Enschede 12,5% 13,1% 13,3% 12,3% 11,5% 12,6% 13,6% 13,1% 

Maastricht 13,3% 13,6% 11,4% 11,3% 13,7% 16,0% 14,1% 12,4% 

Woerden  2,8% 4,0% 10,0% 6,9% 16,2% 11,4% 12,4% 9,3% 

Zoetermeer 3,1% 3,1% 5,6% 5,2% 5,1% 5,1% 4,2% 2,4% 

(leegstaande VKP/totale VKP) 
 
In de jaren rondom de opening van nieuwe winkels is het percentage leegstand het hoogst. Wat uiteraard een 
logisch gevolg is van het feit dat het moeilijk is om alle winkels voor oplevering te verhuren/verkopen. Bij alle 
steden behalve Zoetermeer is het percentage leegstand na de oplevering iets hoger geworden dan de jaren 
daarvoor. Moeilijk is om aan te tonen in hoeverre deze groei van leegstand het effect is van de plaatsgevonden 
ontwikkelingen, of van de algehele trends in winkelgebieden. 
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Overige effecten op de passantenstroom 
Naast de eerder genoemde effecten op de passantenstroom zijn er meer effecten die zichtbaar zijn geworden 
tijdens dit onderzoek. Een nieuwe ontwikkeling zorgt er in alle steden voor dat er grotere winkels aan de 
winkelvoorraad worden toegevoegd. Dit brengt met zich mee dat er veel nieuwe trekkers aan het winkelgebied 
worden toegevoegd of dat bestaande winkels naar het nieuwe winkelgebied verplaatsen. Hierdoor ontstaat er een 
nieuwe concentratie van trekkers. De gevolgen hiervan zijn onder ander terug te zien in de steden zoals Arnhem, 
Enschede en Woerden. Het succes van de nieuwe ontwikkeling gaat ten koste van andere delen in het 
winkelgebied. 
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Hoofdstuk 6 Invloed van trekkers op passantenstromen 
Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van trekkers op de passantenstromen 
toegelicht. De definitie van een trekker zoals gehanteerd is in de bijlage opgenomen. De acht geselecteerde 
steden, Amsterdam, Alkmaar, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en Zwolle worden allereerst 
kort belicht. In deze algemene analyse, wordt aandacht gegeven aan het aantal inwoners van de gemeente, het 
type winkelgebied, de belangrijkste trekkers en het aantal wekelijkse bezoekers. In de hierop volgende paragrafen 
zullen per stad de cijfers worden besproken die bekend zijn uit de historische database van Locatus en een aantal 
momentopname weergeven van de situatie in de stad. Hier wordt vervolgens op een systematische wijze notitie 
van gemaakt en het verloop van de waarden in de jaren van meting wordt in de tabellen gepresenteerd. Daarnaast 
wordt hier een verklaring gegeven voor de waarde van deze cijfers. Voor de indexwaarden die gebaseerd zijn op de 
passantenwaarden ten opzichte van het drukste punt en de locatie waarop de trekkers gevestigd zijn, wordt 
verwezen naar de ‘Goads’ (kaarten) die een momentopname weergeven van de steden. Deze Goads staan in de 
Bijlage. Deze momentopname geeft de situatie weer van het moment dat de Zaterdagtelling heeft plaatsgevonden 
in het desbetreffende jaar. In de Goads worden alle trekkers weergegeven met de kleur ‘groen’ en alle leegstand 
met de kleur ‘rood’. In de zwarte blokjes worden de indexwaarden weergegeven. In de laatste paragraaf wordt een 
overzicht gegeven van de trekkers Zara en Media Markt en de overeenkomsten tussen de fysieke wijzigingen en 
hun effecten op de passantenstromen. Hieruit komen een aantal conclusies naar voren.  
 
Opzet 
Om een algemeen overzicht te krijgen van de grootste veranderingen in de winkelgebieden met betrekking tot de 
passantenstromen, is er een selectie gemaakt van een 4 of 5-tal telpunten waarvan de waarden aanzienlijke 
veranderingen hebben doorgemaakt in de jaren van meting. De indexwaarden van de telpunten die het meest 
veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste telmoment in het te onderzoeken winkelcentrum, 
worden hiervoor met elkaar vergeleken. De locatie waarop dit is gebeurd, wordt bepaald aan de hand van het 
criterium dat de indexwaarde minimaal 7 punten moet zijn toegenomen of afgenomen. De voorkeur gaat echter 
uit naar grotere verschuivingen. In bijlage pagina 9, 16, 22, 34, 42, 48, 66 en 83 zijn de stijgende indexwaarden in 
het winkelgebied weergegeven met groene cirkels en de dalende indexwaarden met rode cirkels. In de cirkels 
wordt het verschil in indexwaarden tussen de twee meetmomenten weergegeven. 
 
Bij de trekkers (Zara en Media Markt), wordt gekeken naar de verandering van de indexcijfers in de directe 
omgeving van de desbetreffende winkel. Er is hiervoor gekozen omdat uit de verkenning van literatuur en de data 
er een verwachting is dat een trekker lokaal invloed uitoefent op de passantenstroom. Bij de analyse van de 
indexen worden de waarden van de indexen van de metingen na de komst van de trekker afgetrokken van de 
indexwaarde voor de komst van de trekker. Hierdoor wordt een waarde verkregen die de toe- of afname van de 
passantenstroom representeert in relatie tot het drukste punt ten opzichte van het jaar voor de fysieke wijziging. 
Om vervolgens een vergelijk te kunnen maken tussen de overeenkomstige fysieke wijzigingen (trekkers) en hun 
invloed op passantenstromen, is er een verdeling gemaakt van de indexwaarden. Aan deze verdeling zijn kleuren 
toegekend, zodat in het totaaloverzicht de overeenkomsten of afwijkingen duidelijk zichtbaar worden. Het eerst 
vergelijk tussen twee jaren van tellingen bestaat uit het jaar van telling voor de fysieke wijziging en het jaar waarin 
de trekker is gevestigd. De klassen zijn gekozen aan de hand van overeenkomstige indexwaarde die zichtbaar 
worden na de vergelijking van de indexwaarden bij voor- en nametingen van de onderzoekslocaties in de 
onderzochte steden. 
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6.1 Alkmaar (Zara)  

De gemeente Alkmaar telt 93.945 inwoners (31 december 2010, bron: CBS). Alkmaar is daarmee na Amsterdam en 
Haarlem de grootste stad van Noord-Holland. Alkmaar behoort tot de 10 beste winkelsteden van Nederland aldus 
de gemeente. Naast dat Alkmaar winkelend publiek trekt, heeft het ook veel bezoek van buitenlandse toeristen. 
Alkmaar is van oudsher een plaats die bekend staat om de kaasmarkt op het waagplein. Door de historische 
waarde van de stad en de populariteit van de kaasmarkt, trekt de stad elk jaar circa 100.000 bezoekers. Het 
centrum van Alkmaar met als drukste straat de Langestraat trekt in 2009 circa 195.000 bezoekers. Het aanbod van 
winkels is divers, naast de grote ketens zijn er in de smalle zijstraatjes in het oude centrum diverse unieke winkels. 
De stad heeft een heel eigen karakter door de oude bestrating en de smalle straten. De stad telt circa 550 
verkooppunten. Dit is exclusief de nabij gelegen meubelboulevard ‘Overstad’ en het overdekt winkelcentrum  
‘Noorderarcade’ . De belangrijkste trekkers in het winkelgebied zijn naast de supermarkt de V&D, C&A, We, H&M, 
Zara en Hema. 
 
In Centrum Alkmaar zijn passantentellingen verricht in 2004, 2005, 2007 en 2009. De afgelopen tien jaar hebben er 
geen stedenbouwkundig ingrepen plaatsgevonden in het centrum van Alkmaar waar het onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Echter is er wel een gebiedsontwikkeling nabij het winkelcentrum gerealiseerd genaamd 
“Overstad”. Dit gebied ligt ten noorden van de binnenstad. Er worden circa 2.200 woningen ontwikkeld met 
daarnaast de nodige voorzieningen en een groot aanbod aan winkelruimte. Deze ontwikkeling bevindt zich aan de 
overzijde van het Noordhollands Kanaal (Alkmaar, 2010). In overstad bevindt zich zo`n 55.000 m² woongerela-
teerde detailhandel (2007). Dit is vergelijkbaar met Rotterdam Alexandrium en Amsterdam Arena.  
 
Op de Goads vanaf 2004 tot 2011, zijn een aantal nieuwe trekkers te zien die zich in 2005 hebben gevestigd in het 
centrum van Alkmaar. Er is een Bristol gekomen op de Langestraat 109 met een winkelvloeroppervlak van 1022 m² 
en een boekhandel genaamd  ‘Zwaan en Ter Brug’  aan de Kanaalkade 28 met 815 m² winkelvloeroppervlak. Deze 
laatste is in de periode 2005 tot 2007 verdwenen. In 2009 is er een Zara gevestigd op de Langestraat 3 met een 
winkelvloeroppervlak van 720 m². De Bristol en Zwaan en ter brug zijn niet interessant gezien het vertrek van de 
tweede en de geringe verandering van de indexwaarde van de omliggende telpunten. 

 
6.1.1 Centrum Alkmaar in Cijfers 

Tabel 6.1 Alkmaar 

Alkmaar 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 
 

500 544 539 554 549 565 532 545 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 
 

75.268 81.671 78.473 81.660 79.701 82.460 78.281 81.387 

Gemiddeld WVO 
 

151 150 146 147 145 146 147 149 

Weekbezoekers 
 

187.800 219.700 256.700 235.150 213.600 20.4650 195.700 
 

Drukste punt  
 

30.300 
 

38700 
 

34500 
 

32000 
 

Aantal VKP leegstaand 
 

 41 41 54 41 69 33 47 

Totaal m2 leegstand 
 

 6.283 5.559 8.931 4.441 7.412 2.906 4.288 

Percentage leegstand totaal 
 

 7,7% 7,1% 10,9% 5,6% 9,0% 3,7% 5,3% 

 
 

 
       

Index VKP 
 

100 109 108 111 110 113 106 109 

Index Winkelvloeroppervlak 
 

100 109 104 108 106 110 104 108 

Index Weekbezoekers 
 

100 117 137 125 114 109 104 
 

Index drukste punt 
 

100 
 

128 
 

89 
 

93 
 

 
Algemeen 
In tabel 6.1 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Centrum Alkmaar weergegeven. Het winkel-
vloeroppervlak is in absolute aantallen gestegen van circa 75.000 m² naar 81.000 m² en het aantal verkooppunten 
is gestegen van 500 naar 545. Deze waarde zijn geïndexeerd op het jaar 2003 om een vergelijk te maken van de 
relatieve verandering. Het aantal weekbezoekers en het drukste punt zijn ook geïndexeerd. In de tabel is zichtbaar 

http://www.alkmaar.nl/
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dat het aantal verkooppunten is toegenomen met 9 indexpunten. Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 8 
indexpunten. Het aantal weekbezoekers is gestegen met 4 indexpunten terwijl het drukste punt een daling laat 
zien van 7 indexpunten. Het aantal weekbezoekers is in absolute aantallen gestegen met circa 10.000 
weekbezoekers. 
 
Drukste punt 
In 2002 is het drukste punt gelegen op de kruising van de Langestraat met de Van den Boschstraat. Het punt is in 
de jaren van meting niet verschoven. In absolute waarde fluctueert het drukste punt op de vier meetmomenten 
tussen 30.300 en 38.700 passanten. In 2003 telt het drukste punt ongeveer 2.000 passanten minder dan in 2009. 
Opvallend is de hoge waarde van 38.700 in 2005.  
 
Leegstand 
De leegstand weergegeven met de rode units in de Goads laten zien dat de leegstand in centrum Alkmaar tussen 
de 41 en 54 winkelunits omvat. Dit is procentueel tussen de 3,7 en 10,9. Over de jaren van meting is een 
teruglopende leegstand te constateren. In 2010 een percentage van 5.3%.  
 
6.1.2 Effecten op de passantenstroom 

In Alkmaar zijn op vijf punten de indexwaarden van de passantentellingen van 2003 en 2009 vergeleken. Dit zijn de 
punten die het meest zijn veranderd. In de Goads van Alkmaar is er een daling van het aantal passanten in relatie 
tot het drukste punt zichtbaar op één van de belangrijkste winkelstraten genaamd ‘Laat’. De ‘Langestraat’ heeft 
stabiele indexwaarden. Op de kruising van de ‘Mient’en de’ Langestraat’ waar de Zara zit, is in de telling van 2009 
een stijging van de indexwaarde waarneembaar van 12 indexpunten ten opzichte van  2003. Dit zou kunnen 
duiden op een betere prestatie van het telpunt bij de Zara in relatie tot het drukste punt. Bijlage pagina 3 t/m 8. 
 
Tabel 6.2 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Zara 

Zara Locatie 2007-2009 

Onderzoekslocatie  Langestraat 3 12 

Directe omgeving (1)  Mient -4 

 
Onderzoekslocatie en trekkers 
In tabel 6.2 zijn de indexwaarden van het jaar van telling verminderd met de eerste passantentelling die als 
uitgangspunt wordt genomen. Deze telling geeft alleen het vergelijk weer van voor de komst van de Zara en op het 
moment dat deze er reeds is gevestigd. Er zijn verder geen nametingen om de gevolgen over een langere periode 
te kunnen beoordelen. Bij het vergelijk van de twee tellingen 2007 en 2009, blijkt dat de indexwaarde is gestegen 
met 12% t.o.v. het jaar waarop de Zara nog niet in de desbetreffende winkelunit zat. Op een nabijgelegen telpunt 
is een negatief effect te constateren van 4%. 
 
6.1.3 Conclusie Alkmaar (Zara) 

Tabel 6.3 indexwaarden onderzoeklocatie 

2007-2009 

12 

  
De Zara gevestigd in 2006 is in het verlengde gekomen van de Langestraat, welke de hoofdwinkelstraat is van 
Alkmaar. De locatie is geschikt doordat de Zara in dit straatsegment de enige trekker is. Een jaar na de opening is 
het effect van de komst Zara duidelijk merkbaar. De indexwaarde is gegroeid met 12 punten en het aantal 
leegstaande winkels in de directe omgeving is afgenomen van 10 naar 5.  
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6.2 Amsterdam (Zara) 

Amsterdam is de grootste winkelstad van Nederland. De winkels die zich hier bevinden dienen niet alleen de 
750.000 inwoners van de stad maar trekken ook miljoenen binnenlandse en buitenlandse bezoekers per jaar. Op 
het drukste punt in de Kalverstraat is op basis van de telgegevens van Locatus vastgesteld dat er circa 620.000 
weekbezoekers lopen. De belangrijkste trekkers in het binnenstedelijk winkelgebied zijn de Magna Plaza, de 
Kalvertoren, de Bijenkorf, V&D, Maison de Bonneterie, Hema, H&M en de Zara.  
 
De Kalverstraat in Amsterdam is de grootste winkelstraat van Nederland en is noord-zuid georiënteerd en loopt 
van de Dam tot het Muntplein. De Kalverstraat telt 146 verkooppunten exclusief de Kalvertoren met 36 winkels. 
De straat is circa één kilometer lang en telt 15 zijstraten en stegen. De naam van de straat is ontleend aan een 
kalvermarkt die hier tot in de zeventiende eeuw werd gehouden. In de Kalverstraat zijn passantenmetingen 
verricht in 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Op basis hiervan zijn in de Goads de indexen berekend en de 
onderliggende databases gekoppeld. Hierdoor geven de kaarten een momentopname (telmoment) van de 
stedenbouwkundige structuur, de winkelunits, de indexwaarde, de leegstand en de trekkers.  
 
De afgelopen tien jaar hebben er geen stedenbouwkundige ingrepen plaatsgevonden in de Kalverstraat. Op de 
Goads vanaf 2002 tot heden, is te zien dat er wel een aantal nieuwe trekkers in de Kalverstraat zijn gevestigd. In 
2004 is er op de Kalverstraat 66 een Frontrunner gekomen, met een oppervlakte van 900 m². Aan de overzijde zien 
we dat er een kleine Zara is gekomen op Kalverstraat 67,69 van 720 m². Een Goad van 2006 laat zien dat de 
Frontrunner is verdwenen en de Zara naar de overzijde is verhuisd en de voormalige winkelruimte van Frontrunner 
heeft betrokken. De winkelruimte is vergroot tot 2.200 m². Verder is zichtbaar op de Goad van 2006 dat Maison de 
Bonneterie zich heeft gevestigd op de Kalverstraat. Dit modewarenhuis heeft een winkelvloeroppervlak van 2071 
m². De invloed van deze wijzigingen worden nader onderzocht met behulp van de indexwaarde in de buurt van de 
wijziging. Deze waarden zijn gebaseerd op de telwaarden in relatie tot het drukste punt. 

 

6.2.1 Centrum Amsterdam in Cijfers 

Tabel 6.5 

Amsterdam 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 138 136 136 137 139 138 139 143 140 

Winkelvloeropv. (WVO) 31.649 36.941 34.412 35.625 36.940 37.500 36.881 36.514 36.141 

Gemiddeld WVO 229 272 253 260 266 272 265 255 258 

Weekbezoekers 715.800 694.150 672.500 651.250 630.000 619.400 608.800 615.550 622.300 

Drukste punt  51.300  56.500 
 

49.600 
 

60.300 
 

52.800 

Aantal VKP leegstaand 3 7 3 4 2 1 3 0 1 

Totaal m2 leegstand 1120 340 551 1727 172 939 210 0 256 

Percentage leegstand totaal 
 

0,9% 1,6% 4,8% 0,5% 2,5% 0,6% 0,0% 0,7% 

 
 

 
       

Index VKP 100 118 118 118 120 122 124 123 121 

Index Winkelvloeroppervlak 100 125 127 126 129 130 137 134 136 

Index Weekbezoekers 100 97 94 91 88 87 85 86 87 

Index drukste punt 100  110 
 

97 
 

118 
 

103 

 
Algemeen 
In tabel 6.5 zijn de algemene cijfers van de Kalverstraat in Centrum Amsterdam weergegeven. Het aantal 
weekbezoekers en het aantal bezoekers op het drukste punt zeggen alleen iets over de Kalverstraat, aangezien 
hier de te onderzoeken trekkers gevestigd zijn. De absolute aantallen vierkante meters winkelvloeroppervlak zijn 
gestegen van circa 31.649 m² naar 36.141 m² en het aantal verkooppunten is gestegen van 138 naar 140. Deze 
waarden zijn geïndexeerd op het jaar 2002 om te laten zien wat de relatieve verandering is. Daarnaast zijn ook het 
aantal weekbezoekers en het drukste punt geïndexeerd. In de tabel is zichtbaar dat het aantal verkooppunten is 
toegenomen met 21 indexpunten. Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 36 indexpunten. Hieruit kan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winkelstraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
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geconcludeerd worden dat de gemiddelde winkelruimte groter is geworden. Het aantal weekbezoekers is gedaald 
met 13 indexpunten en het drukste punt laat een stijging zien van 3 indexpunten. In absolute aantallen is een 
daling van circa 100.000 weekbezoekers zichtbaar.  

 
Drukste punt 
In de analyse wordt niet alleen gekeken naar de absolute waarde die achter het drukste punt schuilt maar ook naar 
de verschuiving van dit drukste punt. Fysieke ingrepen in een winkelgebied kunnen ervoor zorgen dat het drukste 
punt zich zal verplaatsen. Er wordt geanalyseerd of de fysieke wijziging in relatie kan worden gebracht met de 
verschuivingen in de passantenaantallen die optreden. In 2002 is het drukste punt gelegen op de kruising van de 
Kalverstraat met het Spui. In 2004 en 2006 zien we dat het drukste punt is verschoven richting de Dam. In 2008 ligt 
het drukste punt pal voor de Zara. In 2010 is het drukste punt weer richting de Dam verschoven. 
 
Het drukste punt in absolute aantallen fluctueert in de vijf meetmomenten tussen de 51.300 en 60.300 passanten. 
Het punt telt in 2002 nagenoeg hetzelfde aantal passanten als in 2010 en kan als stabiel worden beoordeeld. 
Opvallend is de hoge waarde van 60.300 in 2008 waar het punt zich voor de Zara bevindt. Deze verschuiving heeft 
plaatsgevonden tussen de opening en 2 jaar na opening van de Zara.  
 
Leegstand 
De leegstand weergegeven met de rode units in de Goads laten zien dat de leegstand in de Kalverstraat bestaat uit 
1 tot 3 winkelunits. In de Kalverstraat is de leegstand laag tussen de 0% en 4,8%. 

 
6.2.2 Effecten op de passantenstroom 

Om inzicht te krijgen in de veranderingen in het winkelgebied met betrekking tot de passantenstromen, is er een 
selectie gemaakt van een 5-tal telpunten. De vijf telpunten en indexwaarden die het meest veranderd zijn tussen 
het eerste telmoment en het laatste in het te onderzoeken winkelcentrum, worden met elkaar vergeleken. In 
Amsterdam gaat het om de indexwaarden van de passantentellingen van de jaren 2002 en 2010. Om een inzicht te 
krijgen in het verloop van het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt, zijn de indexwaarden van het 
jaar 2002 afgetrokken van de waarde in 2010. In de Goads van Amsterdam zijn de grootste veranderingen negatief. 
In het gebied rond de Munttoren en het Spui is een daling van het aantal passanten ten opzichte van het drukste 
punt waarneembaar. Het drukste punt is verschoven van de Munt richting de Dam. Het aantal passanten in relatie 
tot het drukste punt is in de Kalverstraat vanaf het Spui tot aan de Dam niet of nauwelijks veranderd. In absolute 
waarde is zoals gezegd een duidelijke daling te zien van het aantal weekbezoekers. Het drukste punt is in absolute 
waarde echter nagenoeg gelijk gebleven (zie bijlage Pagina 9 t/m 14).  

 

Tabel 6.6 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Zara en Maison de Bonneterie 

     

ZARA Locatie 2004-2006 2004-2008 2004-2010 

Onderzoekslocatie  Kalverstraat 66-72 5 10 4 

       

MAISON DE BONNETERIE      

Onderzoekslocatie       

Directe omgeving (1)  Kalverstraat  19 -9 0 

Directe omgeving (2)  Kalverstraat 22 10 13 

Directe omgeving (3)  Rokin -6 0 1 
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Onderzoekslocatie en trekkers 
Met de indexwaarde wordt de passantenwaarde op het meetpunt weergegeven ten opzichte van de waarde van 
het drukste punt. Hierdoor weegt de stijging van de waarde van het drukste punt mee. Er kan worden gezegd dat 
de verandering tussen de indexen van verschillende jaren een relatief goed beeld geven van de waarde van het 
punt van interesse in relatie tot de ontwikkeling van het winkelcentrum. In tabel 6.6 zijn de indexwaarden van het 
jaar van telling verminderd met de eerste passantentelling die als uitgangspunt wordt genomen. De eerste telling 
is de telling voor de fysieke verandering waarvan onderzocht wordt of deze invloed heeft op de passantenstroom 
in de daarop volgende jaren. Bij de in 2006 gevestigde Zara, is één punt gebruikt in verband met de 
betrouwbaarheid. Een ander telpunt voor de vestiging van de Zara (toen nog Frontrunner; 2004) bevat een telfout 
waardoor dit punt niet kan worden meegenomen in de analyse. Er is alleen gekeken naar het telpunt dat direct 
voor de vestiging is gelegen. De indexwaarde van 2 jaar voor de komst van de Zara is 5 punten lager. In de twee 
jaar na de ontwikkeling stijgt de indexwaarde nog eens met 5 punten. Vanaf 2008 is een afname te zien van 6 
punten. De waarde van de index 2010 ligt echter nog hoger dan voor de fysieke wijziging.  
 
Bij de in 2006 gevestigde Maison de Bonneterie zijn een drietal telpunten onderzocht. In het vergelijk met het jaar 
voor de komst van de winkel, is op een tweetal punten van de Kalverstraat een stijging te zien van de indexwaarde. 
In de twee jaar na de komst van de winkel is een afname waarneembaar waar het ene telpunt afneemt en de 
ander vrij stabiel blijft. De afname in de jaren hierna komt overeen met de algemene ontwikkeling van het 
straatstuk van de ‘Munt’ tot aan het ‘Spui’. Hierdoor is het aannemelijk is dat de dalende indexwaarde geen relatie 
heeft tot de komst van de Bonneterie.  

 
6.2.3 Conclusie Amsterdam (Zara) 

 
Tabel 6.7 

2006-2008 2006-2010 

10 4 

   
Het aantal trekkers in de Kalverstraat, is de acht jaren waarin is gemeten toegenomen van 11 trekkers naar 15. 
Hierbij word de trend (te lezen in hoofdstuk 4) bevestigd, dat internationale ketens zich steeds meer op A1 locaties 
vestigen. Het is moeilijk te zeggen wat nu concreet de invloed op de passantenstroom is van de komst van de Zara 
in de Kalverstraat te Amsterdam. Dit omdat er geen valide telpunten zijn in de zijstraten op de onderzoekslocatie. 
Toch laat het telpunt van de Zara in de jaren 2006 tot en met 2008 na de komst van de Zara een stijging van 10 
indexpunten zien (tabel 6.7). In de Jaren erna is de indexwaarde nog maar 4 punten hoger dan voor de komst van 
de trekker. 
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 6.3 Apeldoorn (Zara) 

Apeldoorn is de grootste stad op de Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland en de twaalfde stad van 
Nederland. Daarnaast is het de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente, die per die per 31 december 2010 
156.196 inwoners telde. Het stedelijk gebied van de gemeente telde toen 137.683 inwoners (Buurtmonitor, 2011). 
De stad vervult een centrumfunctie in de stedelijke agglomeratie met Deventer en Zutphen die bekend staat als de 
Stedendriehoek. Met 92.294 arbeidsplaatsen (Buurtmonitor 2011), is Apeldoorn bovendien een van de 
belangrijkste werkgelegenheidscentra in Midden- en Oost Nederland. 
 

Het centrumgebied met het winkel-, werk- en uitgaansgebied is gelegen tussen het station, het Caterplein, het 
Apeldoorns Kanaal en het Binkpark. De basis van de Apeldoornse binnenstad wordt gevormd door de langgerekte, 
historische dorpsstructuur van de Hoofdstraat met zijstraten. In de binnenstad is een compacte en diverse mix van 
oude en nieuwe panden te zien. De winkelvoorzieningen in Apeldoorn trekken, ondanks dat Apeldoorn de 
centrumfunctie vervult van de stedelijke agglomeratie, slechts 30% van de winkelaars van buiten de stad. Dit is 
relatief laag aangezien vergelijkbare steden ongeveer 45% bezoekers van buiten de stad trekken (CBRE, 2008). Het 
winkelgebied heeft als belangrijkste straten de Hoofdstraat, Korenstraat en het overdekte winkelcentrum de 
Oranjerie en de Korenpassage. De belangrijkste trekkers in het winkelgebied zijn naast de supermarkten Konmar, 
later Super de Boer en Albert Heijn, V&D, HEMA, C&A, H&M, Zara, Scapino, van Gele Mode en Bristol.  
 
In de omgeving van Apeldoorn zijn een aantal buurtwinkelcentra die worden herontwikkeld. Een van de grootste 
winkelcentra in de buurt van centrum Apeldoorn is ‘De Eglantier’ met een bruto vloeroppervlak van 10.500 m². In 
het westen van de stad is een grote woonboulevard gesitueerd met een bruto vloeroppervlak van 23.500 m². In de 
jaren dat er gemeten is (2002, 2004, 2007 2009), hebben er geen stedenbouwkundige ingrepen plaatsgevonden in 
en rondom het centrum van Apeldoorn. Er zijn wel diverse herstructureringsprojecten gaande in de binnenstad 
van Apeldoorn zoals het project Kanaaloevers en het herstel van de Grift en de renovatie van een aantal 
buurtwinkelcentra. 
 
Op de Goads vanaf 2002 tot 2011, zijn een aantal nieuwe trekkers te zien. In 2004 is de Konmar verdwenen en is er 
een Super de Boer voor in de plaats gekomen aan de Hofstraat 117. In 2009 is de Super de Boer verdwenen en is 
hier een Superscoop voor in de plaats gekomen met 1423 m² winkelvloeroppervlak. Ook is de Marca Mode op de 
Hofstraat 15 in een nabijgelegen winkelunit vervangen door Steengoed met 900 m² winkelvloeroppervlak en in 
2009 door een Action. Op de Hoofdstraat 75 is in 2009 een Zara gekomen met een winkelvloeroppervlak van 1020 
m².  
 
6.3.1 Centrum Apeldoorn in Cijfers 
 
Tabel 6.7 Apeldoorn 

          

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 456 434 414 413 409 411 407 406 404 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 81.819 91.835 91.865 87.384 91.680 93.570 94.288 94.895 92.140 

Gemiddeld WVO 179 212 222 212 224 228 232 234 228 

Weekbezoekers 366.800 324.250 281.700 274.467 267.233 260.000 264.850 269.700 
 

Drukste punt  45.200  39.300 
  

45.200 
 

43.100 
 

Aantal VKP leegstaand 
 

52 42 47 54 50 60 63 58 

Totaal m2 leegstand 
 

6.617 8.252 12.045 9.546 10.695 11.447 13.008 11.268 

Percentage leegstand totaal 
 

7,2% 9,0% 13,8% 10,4% 11,4% 12,1% 13,7% 12,2% 

 
 

 
       

Index VKP 100 95 91 91 90 90 89 89 89 

Index Winkelvloeroppervlak 100 112 112 107 112 114 115 116 113 

Index Weekbezoekers 100 88 77 75 73 71 72 74 0 

Index drukste punt 100  87 
  

100 
 

95 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe_(streek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apeldoorn_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agglomeratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zutphen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stedendriehoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkgelegenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winkel_(zaak)
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Algemeen 
In tabel 6.7 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Centrum Apeldoorn weergegeven. Het winkel-
vloeroppervlak is in absolute aantallen gestegen van circa 82.000 m² naar 92.000 m² en het aantal verkooppunten 
is gedaald van 456 naar 404. Het aantal verkooppunten is afgenomen met 11 indexpunten. Het winkelvloer-
oppervlak is toegenomen met 13 indexpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een aantal winkelunits 
zijn samengevoegd en de gemiddelde winkelunit een grotere winkelvloeroppervlak heeft gekregen ten opzichte 
van 2002. Het aantal weekbezoekers is gedaald met 26 indexpunten terwijl het drukste punt een daling laat zien 
van 5 indexpunten. Er is een daling van circa 97.000 weekbezoekers zichtbaar ten opzichte van 2002.  
 
Drukste punt 
In 2002 is het drukste punt gelegen op de Hoofdstraat 89. In 2007 is het drukste punt een stukje verschoven op de 
Hoofdstraat richting Raadhuisplein en in 2009 is het drukste punt niet meer verschoven. Het drukste punt in 
absolute aantallen fluctueert in de vier meetmomenten tussen de 39.300 en 45.200 passanten. Het punt telt in 
2003 zo`n 2.000 passanten meer dan in 2009. De hoogste waarden worden gemeten in 2002 en 2007.  
 
Leegstand 
De leegstand wordt weergegeven met de rode units in de Goads en laten zien dat de leegstand in centrum 
Apeldoorn tussen de 42 en 63 winkelunits omvat. Dit is in percentages tussen de 7,2% en 13,8%. Over de jaren 
waarin gemeten is genomen, is de leegstand aanzienlijk en neemt het langzaam toe. Dit is bij meerdere 
onderzoeksteden zichtbaar. 

 
6.3.2 Effecten op de passantenstroom 

Om inzicht te krijgen in de veranderingen in het winkelgebied met betrekking tot de passantenstromen, is er in 
Apeldoorn een selectie gemaakt van een 4-tal telpunten. De vier telpunten/indexwaarden die het meest 
veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste worden met elkaar vergeleken. In Apeldoorn zijn de 
indexwaarden van de passantentellingen van de jaren 2002 en 2009 vergeleken. Om inzicht te verkrijgen in het 
verloop van het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt, zijn de indexwaarden van het jaar 2002 
afgetrokken van de waarde in 2009. In de Goads van Apeldoorn is er een daling van het aantal passanten in relatie 
tot het drukste punt zichtbaar op de punten Raadhuisplein, Mariastraat en de kruising van de Hoofdstraat met de 
Mariastraat. Het drukste punt is verplaats richting the Sting en Scapino op de ‘Hoofdstraat. De grootste positieve 
stijging is te zien voor de WE en V&D aan het begin van de Hoofdstraat ten opzichte van 2002 (zie bijlage 15 t/m 
19). 
 
Tabel 6.8 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Zara 

   

ZARA Locatie 2007-2009 

Onderzoekslocatie  Hoofdstraat 64 16 

Directe omgeving (1) Hoofdstraat 61 A 26 

 
 
Onderzoekslocatie en fysieke wijziging 
Bij de in 2009 gevestigde Zara, zijn twee punten gebruikt op de Hoofdstraat Het telpunt op de Hoofdstraat 64 ligt 
direct voor de te onderzoeken winkelketen. Het telpunt Hoofdstraat 61 A ligt op de aanlooproute aan het begin 
van de Hoofdstraat richting de Zara. Er is een vergelijking gemaakt met de meting voordat de Zara is gevestigd in 
de desbetreffende winkelunit en een meting nadat de Zara is gevestigd. Hieruit is een stijging te zien van 16 
indexpunten, dit impliceert een toename van het aantal passanten ten opzichte van de passantenwaarde van het 
drukste punt. Op de aanloopstraat richting de Zara zien we een verhoging van de indexwaarde van 26 punten. Het 
is onwaarschijnlijk dat deze hoge waarde in zijn geheel word veroorzaakt door de Zara. 
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6.3.3 Conclusie Apeldoorn (Zara) 

 
Tabel 6.9 indexwaarden onderzoeklocaties 

2007-2009 

16 

   
In Apeldoorn is de impact van het effect op de passantenstroom zeer goed zichtbaar. Tussen 2007 en 2009 is er 
een Zara gekomen naast de Hema op de drukste winkelstraat van Apeldoorn, de Hoofdstraat. Een jaar na de 
opening is de indexwaarde sterk gegroeid ondanks de bestaande populariteit van dit stuk winkelstraat. De twee 
telpunten vanaf het drukste punt zijn respectievelijk gegroeid met 16 en 26 indexpunten 
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6.4 Bergen op Zoom (Media Markt) 

Bergen op Zoom is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente Bergen op 
Zoom telt circa 66.000 inwoners (31 december 2010, bron: CBS). De binnenstad van Bergen op Zoom bestaat uit 
twee lussen de zogeheten Super 8, het Paradegebied en het Vierkantje. Tussen deze gebieden ligt de Grote Markt 
waar voornamelijk horeca gesitueerd is. Sinds eind 2006 heeft Bergen op Zoom er een nieuw winkelgebied bij, de 
Parade, dat aan het voormalige Thaliaplein en het Sint Josephplein ligt. De Sint Josephstraat, Zuivelstraat en het 
Gouvernementsplein zijn in deze periode ook heringericht. Mede door deze ontwikkeling is Bergen op Zoom in 
2007, 2008 en 2009 benoemd als beste binnenstad van Nederland. 
 
In 2006-2007 heeft zoals gezegd een ontwikkeling plaatsgevonden. Hierin is in totaal zo`n 18.000 m2 winkels 
toegevoegd aan de bestaande winkelvoorraad. De Parade, een ontwikkeling van Bouwfonds MAB, betreft de 
herstructurering van de binnenstad van Bergen op Zoom en omvat het gebied tussen de Zuivelstraat en het St. 
Jorisplein. Daarnaast zijn er ook 2 parkeergarages met in totaal 470 parkeerplaatsen gerealiseerd. In 2007 is het 
laatste deel van het plan toegevoegd. Tot deze ontwikkeling hoort ook de vestiging van de Mediamarkt. (circa 
4.000m2). Daarnaast zijn er meerdere retailers gekomen met de uitbreiding, zoals H&M, Douglas, America Today, 
HEMA, Sacha, Dynabyte, Esprit, Jamin, Men at Work, Promiss en TUI. In de jaren 2003, 2004, 2007 en 2009 hebben 
de passantentellingen plaatsgevonden. Na de ontwikkeling van 2006-2007 heeft de Media Markt zich gevestigd in 
de nieuwe locatie. Naast de invloed van de Media Markt, zal ook de invloed van de ontwikkeling in zijn geheel 
zichtbaar zijn. Dit kan een vertekend beeld geven van de indexwaarden. 
  
Op de Goads vanaf 2003 tot heden,  verschijnen een aantal nieuwe trekkers. De belangrijkste  zijn de vestiging van 
de H&M in 2007 en de komst van de Media Markt en de Jumbo in 2009 in de nieuwe ontwikkeling. In 2007 komt er 
een vestiging van H&M op de kruising van de Voetboog en de Sint Josephstraat met een winkelvloeroppervlak van 
570 m² . Op het Governmentsplein met de hoek Wouwsestraat zijn twee nieuwe winkels gevestigd: Duthler en 
Sportplaza met 1.042 m² winkelvloeroppervlak. In 2009 hebben de Media Markt en Jumbo zich gevestigd op de 
hoek van de Sint Josephstraat en de Burgemeester van Hasseltstraat. De Jumbo met 1.584 m² 
winkelvloeroppervlak en de Media Markt met 2.200 m². Op de Goad lijkt dit stukken minder. Dit is te verklaren 
door de verschillende verdiepingslaag begane grond waarvoor gekozen is in de Goad. De m² van de Media Markt 
zijn voornamelijk gesitueerd op de 1

e
 verdieping. Daarnaast is er een parkeergarage gekomen met 400 

parkeerplaatsen (Parkeerverkenner Locatus). 

 

6.4.1 Centrum Bergen op Zoom in Cijfers 

Tabel 6.10 

Bergen op Zoom 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 329 332 314 334 311 327 325 331 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 44.635 45.942 46.977 51.725 49.775 58.205 57.531 57.585 

Gemiddeld WVO 136 138 150 155 160 178 177 174 

Weekbezoekers 120.400 123.300 121.600 119.900 118.200 111.800 105.400 116.900 

Drukste punt  24.000 21.700 
  

21.200 
 

17.900 20.600 

Aantal VKP leegstaand 55 57 42 52 46 47 37 51 

Totaal m2 leegstand 5.349 6.716 5.636 7.559 8.113 8.438 5.598 7.038 

Percentage leegstand totaal 12,0% 14,6% 12,0% 14,6% 16,3% 14,5% 9,7% 12,2% 

  
       

Index VKP 100 101 95 102 95 99 99 101 

Index Winkelvloeroppervlak 100 103 105 116 112 130 129 129 

Index Weekbezoekers 100 102 101 100 98 93 88 97 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_plaatsen_met_stadsrechten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
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Index drukste punt 100 90 
  

88 
 

75 86 

 
 
Algemeen 
In tabel 6.10 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Centrum Bergen op Zoom weergegeven. Het 
winkelvloeroppervlak is gestegen van circa 44.000 m² naar 58.000 m². Het aantal verkooppunten is vrijwel 
onveranderd is gebleven. Het aantal verkooppunten is toegenomen met 1 indexpunt. Het winkelvloeroppervlak is 
toegenomen met 29 indexpunten. Hieruit is te concluderen dat de nieuwe winkels grotere winkelvloer-
oppervlaktes hebben dan de gemiddelde winkelunit en dat er een aantal bestaande units zijn onttrokken aan de 
voorraad of zijn samengevoegd. Het aantal weekbezoekers is gedaald met 3 indexpunten en het drukste punt laat 
een daling zien van 14 indexpunten. In absolute waarde is een daling van circa 4.000 weekbezoekers zichtbaar 
t.o.v. 2003.  
 
Drukste punt 
In 2002 is het drukste punt gelegen op het midden van de Zuivelstraat. In 2003 en 2007 is tweemaal een grote 
verschuiving te zien van het drukste punt, van de Zuivelstraat naar de Wouwsestraat. Hiervoor is geen verklaring. 
In de directe omgeving is in 2007 een vestiging van een Sportplaza en een Duthler te zien die in de meting van 
2004 niet zichtbaar was. De absolute waarde van het drukste punt fluctueert in de vier meetmomenten tussen 
24.000 en 17.900 passanten. Het punt telt in 2003 ongeveer 6.000 passanten meer dan in 2010. De hoogste 
waarde wordt gemeten in 2003. 
 
Leegstand 
De leegstand wordt weergegeven met de rode units in de Goads en laten zien dat de leegstand in centrum Bergen 
op Zoom aanzienlijk is en tussen de 46 en 57 winkelunits omvat. Dit is tussen de 9,7% en 16,3%.  
 

6.4.2 Effecten op de passantenstroom 

Om een inzicht te verkrijgen in het verloop van het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt, zijn de 
indexwaarden van het jaar 2003 afgetrokken van de waarde in 2010. In de goads van Bergen op Zoom is een daling 
van het aantal passanten in relatie tot het drukste punt zichtbaar op de Grote Markt en de Fortuinstraat van 44 
respectievelijk 14 indexpunten. De Sint Josepstraat en de Voetboog laten een stijging zien in de indexwaarde van 
18 respectievelijk 34 indexpunten ten opzichte van 2003. Op Dit punt hebben de grootste fysieke wijzigingen 
plaatsgevonden zoals de komst van de Media Markt, de H&M en de Jumbo (zie bijlage pagina 24 t/m 29). 
 
Tabel 6.11 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Media Markt, H&M en Jumbo 

     

MEDIA MARKT  Locatie 2004-2007 2004-2009 2004-2010 

Onderzoekslocatie  St Joseph straat  11 18 

Directe omgeving (1)  St Joseph straat  6 0 

Directe omgeving (2)  St Joseph straat 15 2 3 

       

H&M      

Onderzoekslocatie  Voetboog 36 46 34 

Directe omgeving (1)  St Joseph straat  6 0 

Directe omgeving (2)  St Joseph straat 15   

     

JUMBO      

Onderzoekslocatie St Joseph straat  11 18 

Directe omgeving (1)  St Joseph straat  6 0 

Directe omgeving (2)  St Joseph straat 15 2 3 
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Onderzoekslocatie en trekkers 
In tabel 6.11 is na de komst van de Media Markt en de Jumbo een stijging waarneembaar is van 11 indexpunten. 
Tussen 2009 en 2010 is het indexpunt dat het meest dichtbij gelegen is nog eens gestegen met 7 punten. De 
overige telpunten die in de aanloopstraten van nieuwe winkelunit liggen zijn ook gestegen, al dan niet in mindere 
mate. Tussen 2007 en 2009 is een stijging van 6 respectievelijk 2 indexpunten waarneembaar. Tussen 2009-2010 is 
de indexwaarde op het 1

e
 punt gelijk waar de andere is toegenomen met nog ééns 1 punt. 

 
Na het vestigen van de H&M op de hoek van de Voetboog en de St. Josephstraat is op alle punten een stijging waar 
te nemen. Tussen 2004 en 2007 is een stijging zichtbaar van 36 indexpunten en stijgt dit punt in de twee jaren 
daarna met nog eens 10 indexpunten. In 2009-2010 is de indexwaarde 34 punten hoger dan in 2004. 
 
6.4.3 Conclusie Bergen op Zoom (Media Markt) 

In Bergen op Zoom heeft er in 2008 een ontwikkeling plaatsgevonden. In deze nieuwe ontwikkeling zijn de Media 
Markt en de Jumbo gekomen. Aan de overzijde van dit plan is de Hema verbouwd. De indexwaarden weergegeven 
in tabel 6.12 zijn hierdoor gestegen met 11 punten in het jaar van komst en 18 punten 2 jaar na de ontwikkeling. 
 
Tabel 6.12 indexwaarden onderzoeklocaties 

2007-2009 2007-2010 

11 18 
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6.5 Den Haag (Zara en Media Markt) 

Den Haag de Hoofdstad van de provincie Zuid-Holland telt op 1 januari 2011 475.580 inwoners (buurtmonitor, 
2011). Den Haag is de stad waar de Nederlandse regering en het parlement zijn gevestigd. Van alle bezoekers die 
de stad jaarlijks trekt komt zo`n 80% ook winkelen. In de historische binnenstad zijn diverse bekende winkelstraten 
zoals de Spuistraat en de grote Marktstraat. Andere belangrijke winkelstraten in het centrum van Den Haag zijn 
het Noordeinde, de Hoogstraat, de Passage en de Prinsestraat in het Hofkwartier. Het Noordeinde is een luxe 
winkelstraat waar aan het einde een residentie te vinden is van het koninklijk huis. In de grote Marktstraat zijn de 
Bijenkorf, V&D, Mediamarkt en C&A te vinden. 
 
In Den Haag zijn in de jaren 2000, 2004, 2006, 2008 en 2010 passantentellingen gedaan. In deze periode hebben er 
geen stedenbouwkundige ingrepen plaatsgevonden in en rondom het centrum. Er hebben zich wel een aantal 
nieuwe trekkers gevestigd en er zijn er een aantal verplaatst. Op de Goad van 2000 is te zien dat de Bijenkorf en de 
Media Markt nog niet gevestigd zijn op de Grote Marktstraat. In 2002 hebben deze ketens hun intrek genomen. De 
Media Markt met een winkelvloeroppervlak van 3.123 m² en de Bijenkorf met 11.035 m² winkelvloeroppervlak. De 
Zara heeft zich in 2004 gevestigd aan de Spuistraat met een winkelvloeroppervlak van 1.030 m². De Marks & 
Spenser is in dit jaar verdwenen. In 2008 is te zien dat de Zara is verhuisd naar de Grote Marktstraat en een Leeg 
winkelpand achterlaat op de Spuistraat. De winkel die op de Grote Marktstraat wordt geopend heeft een 
winkelvloeroppervlak van 1.079 m². 

 
6.5.1 Centrum Den Haag in Cijfers 

Tabel 6.13 Den Haag 
Den Haag 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 
 

1.013 1.025 985 1.022 1.003 978 967 958 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 
 

179.12
6 

185.00
4 

174.05
3 

181.17
1 

178.96
4 

181.92
0 

183.56
0 

186.16
3 

Gemiddeld WVO 
 

177 180 177 177 178 186 190 194 

Weekbezoekers 
 

620.000 576.300 528.550 480.800 475.550 470.300 450.150 430.000 

Drukste punt  31.500  44.500 
  

41.100 
 

45.100 38.000 

Aantal VKP leegstaand 
 

152 147 119 135 150 106 104 124 

Totaal m2 leegstand 
 

25824 29989 18190 16644 19283 11894 11514 17921 

Percentage leegstand totaal 
 

14,4% 16,2% 10,5% 9,2% 10,8% 6,5% 6,3% 9,6% 

 
 

 
       

Index VKP 
 

100 101 97 101 99 97 95 95 

Index Winkelvloeroppervlak 
 

100 103 97 101 100 102 102 104 

Index Weekbezoekers 
 

100 93 85 78 77 76 73 69 

Index drukste punt 
 

100 117   108  119 100 

 
Algemeen 
In tabel 6.13 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Centrum Den Haag weergegeven. In de tabel is te zien 
dat in absolute aantallen het winkelvloeroppervlak gestegen is van circa 179.000 m² naar 186.000 m² en het aantal 
verkooppunten stabiel is gebleven. Onderin de tabel zijn de geïndexeerd waarden op het jaar 2003 weergegeven 
om een vergelijk te maken van de relatieve verandering, daarnaast zijn ook het aantal weekbezoekers en het 
drukste punt geïndexeerd. In de tabel is zichtbaar dat het aantal verkooppunten is afgenomen met 5 indexpunten. 
Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 4 indexpunten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een aantal 
winkelunits zijn samengevoegd. Het aantal weekbezoekers is gedaald met 31 indexpunten terwijl het drukste punt 
redelijk stabiel blijft. Er is een daling van circa 190.000 weekbezoekers zichtbaar t.o.v. 2003. Bij de index waarden 
is het jaar 2003 als uitgangspunt genomen. 



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  61 

 

 
Drukste punt 
In 2002 is het drukste punt gelegen op de Spuistraat, in 2008 is te zien dat het drukste punt is verplaatst naar de 
Grote Marktstraat. 2008 is het jaar waarin de Zara zich heeft verplaatst naar de Grote Markstraat. 
De absolute waarde van het drukste punt fluctueert in de vier meetmomenten tussen de 31.500 en 45.100 
passanten. Het drukste punt telt in 2002 zo`n 31.000 passanten en in 2010 38.000. De hoogste waarde wordt 
gemeten in 2009. 
 
Leegstand 
De leegstand wordt weergegeven met de rode units in de Goads en laten zien dat de leegstand in centrum Den 
Haag aanzienlijk is afgenomen. De leegstand is vooral zichtbaar op de B en C locaties in het winkelgebied. In 2010 
een leegstand van 9,6 % 
 
6.5.2 Effecten op de passantenstroom 

De vijftelpunten en indexwaarden  die het meest veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste, 
worden  met elkaar vergeleken. In Den Haag zijn de indexwaarden van de passantentellingen van de jaren 2000 en 
2010 vergeleken. Om inzicht te verkrijgen in het verloop van het aantal passanten ten opzichte van het drukste 
punt, zijn de indexwaarden van het jaar 2000 afgetrokken van de waarde in 2010. In de Goads van Den Haag  is er 
op alle grote veranderende indexpunten een stijging zichtbaar van het aantal passanten in relatie tot het drukste 
punt. De grootste stijgingen zijn waarneembaar op de Grote Marktstraat en de Wagenstraat. De Wagenstraat is de 
belangrijkste aanloopstraat naar de Media Markt en de Bijenkorf en de verbinding naar de Spuistraat (zie bijlage 
pagina 30 t/m 35). 
 
Tabel 6.14 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Zara, Media Markt en Bijenkorf 

      

ZARA Locatie 2002-2004 2002-2006 2002-2008 2002-2010 

Onderzoekslocatie  Spuistraat  0 0 -8 0 

Onderzoekslocatie Grote marktstraat    10 29 

Directe omgeving (1)  Spui 9 1 8 14 

         

MEDIA MARKT         

Onderzoekslocatie  Grote marktstraat 17 20 29 36 

Directe omgeving (1) Grote marktstraat 5 10 20 39 

Directe omgeving (2)  Wagenstraat 9 23 13 28 

          

BIJENKORF         

Onderzoekslocatie   26 16 62* 37 

Directe omgeving (1)  Grote marktstraat 5 10 20 39 

Directe omgeving (2)  Wagenstraat 9 23 13 28 
*prijzencircus Bijenkorf 
 
Onderzoekslocatie en trekker 
Na de komst van de Media Markt is in tabel 6.14 een stijging waarneembaar van 17 indexpunten. Tussen 2004 en 
2006 is het indexpunt dat het meest dichtbij gelegen is met nog eens 3 punten gestegen. De daarop volgende jaren 
zet de stijging door met respectievelijk 9 en 7 punten. De overige telpunten die in de aanloop straten van nieuwe 
winkelunit liggen zijn ook gestegen al dan niet in mindere mate. Deze punten worden meer beïnvloed door andere 
factoren dan het telpunt op de onderzoekslocatie.  
 
De Komst van de Zara op de Grote Marktstraat, heeft een positieve invloed op de indexwaarde op de directe 
locatie. In de periode 2006-2008 een stijging van 10 punten en de daarop volgende periode 2008-2010 een 
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toename van 19 punten. Op de in de omgeving liggende telpunten zijn uiteenlopende waarden te zien. Na de 
komst van de Zara is te zien dat de index in 2008 14 punten hoger ligt dan in het jaar 2000. Bij het verdwijnen van 
de Zara van de Spuistraat is op het daaropvolgende moment van waarneming te zien dat de indexwaarde op deze 
locatie is gedaald met 8 indexpunten. In de hierop volgende meting is dit weer hersteld. 
 
De Bijenkorf heeft met haar gigantische omvang van 11.000 m² eveneens een positieve invloed op de 
indexwaarden. Opvallend is de indexwaarde 62 in de vergelijking van 2006-2008 deze waarde is niet te verklaren. 
Over het algemeen is te zeggen dat op het punt van de onderzoekslocatie er een stijging is te zien van 37 punten 
en op de aanloop naar de trekker een stijging van 28 tot 39 punten t.o.v. 2002. 
 
6.5.3 Conclusie Den Haag (Media Markt en Zara) 

Het vergelijk van de indexwaarde van voor en na de komst van de Media Markt laat een stijging zien van 17 
indexpunten. In de daarop volgende jaren stijgt de index verder. Bij de punten in de directe aanloop naar de Media 
Markt zijn ook stijgingen te zien van de indexwaarden. Bij de Zara zien we na de komst een stijging van 10 
indexpunten.  

 
Tabel 6.15 indexwaarden onderzoeklocaties 
 
Media Markt 

Media Markt 

2000-2004 2000-2006 2000-2008 

17 20 29 

 
 
Zara 

Zara 

   2006-2008 2006-2010 

10 29 

 
 

Tabel 6.16 Directe aanloop Media Markt   

 2002-2004 2002-2006 2002-2008 2002-2010 

Grotemarktstraat  5 10 20 39 

Wagenstraat 9 23 13 28 
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6.6 Ede (Media Markt) 
Ede is een middelgrote woonplaats in de provincie Gelderland. De woonplaats Ede telt op 31 december 2010 
107.000 inwoners. De stedenbouwkundige structuur wordt gekenmerkt door de ‘Helling’ van de stuwwal, waarop 
het centrum is gelegen. Het centrumgebied wordt doorkruist door een 4 tal aan de helling parallel lopende lijnen 
in noord-zuidelijke richting. Sinds 1998 is er in Ede een herontwikkeling gaande om de stedelijke structuur te 
versterken, de bereikbaarheid te verbeteren en met diverse deelprojecten het aanbod van parkeergelegenheid, 
winkelvoorzieningen en horeca te vergroten. Één van de deelprojecten was het nieuw te ontwikkelen Hof van 
Gelderland dat midden in het onderzochte winkelgebied zit (Eindrapport Ede Centrum, 2008).  
 
Op de locatie van het oude winkelcentrum Hof van Gelderland aan de Grotestraat te Ede is in 2005 door ING Real 
Estate en Macéka Vastgoed een uitbreiding en vernieuwing van een deel van het winkelcentrum gerealiseerd. Er is 
in totaal zo`n 13.500 m2 winkelvloeroppervlak toegevoegd en een parkeergarage voor 450 auto`s. De 
parkeergarage is gekoppeld aan de entree van Media Markt. Naast de Mediamarkt is Boni de enige grote trekker 
die nieuw is gekomen. De Torenstraat is een nieuwe winkelstraat geworden, voorheen waren hier in een aantal 
smalle straatjes kleine winkelunits gesitueerd (Macéka.com). 
 
In de jaren 2002, 2004, 2006 en 2009 hebben de passantentellingen plaatsgevonden. Na de ontwikkeling van het 
Hof van Gelderland in 2005 heeft de Media Markt zich gevestigd op de nieuwe locatie. Naast dat de invloed van de 
Media Markt wordt bekeken zal ook de invloed van de ontwikkeling in zijn geheel worden omschreven. Bij het 
analyseren van de Goads vanaf 2002 tot heden, is te zien dat naast de komst van de Media Markt ook de Boni 
Supermarkt op dezelfde locatie is gevestigd.  De Media Markt op de Brouwerstraat 21 B, heeft een 
winkelvloeroppervlak van  3000 m²  en de Boni Supermarkt een vwo van 1650 m² op de Brouwerstraat 21. 

 
6.6.1 Centrum Ede in Cijfers 

Tabel 6.17 

Ede 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 231 253 263 228 247 257 248 253 257 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 50.271 57.643 59.602 54.443 63.875 67.612 61.975 62.390 63.349 

Gemiddeld WVO 218 228 227 239 259 263 250 247 246 

Weekbezoekers 163.800 147.675 123.488 99.300 114.650 130.000 125.235 121.770 119.500 

Drukste punt  20.800  18.300 
 

22.700 
 

22.700 23.100 
 

Aantal VKP leegstaand 
 

53 61 32 49 49 39 38 38 

Totaal m2 leegstand 
 

8.987 11.155 4.009 9.128 14.379 7.372 6.420 6.771 

Percentage leegstand totaal 
 

15,6% 18,7% 7,4% 14,3% 21,3% 11,9% 10,3% 10,7% 

 
 

 
       

Index VKP 100 110 114 99 107 111 107 110 111 

Index Winkelvloeroppervlak 100 115 119 108 127 134 123 124 126 

Index Weekbezoekers 100 90 75 61 70 79 76 74 73 

Index drukste punt 100  88 
 

109 
 

109 111 
 

 
Algemeen 
In tabel 6.17 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Centrum Ede weergegeven. Hierin is zichtbaar dat in 
absolute aantallen het winkelvloeroppervlak gestegen is van circa 50.000 m² naar 63.000 m² en het aantal 
verkooppunten is toegenomen van 231 naar 257. Onderin de tabel zijn de geïndexeerd waarden op het jaar 2002 
weergegeven om een vergelijk te maken van de relatieve verandering, daarnaast zijn ook het aantal 
weekbezoekers en het drukste punt geïndexeerd. In de tabel is zichtbaar dat het aantal verkooppunten is 
toegenomen met 11 indexpunten. Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 26 indexpunten. Het aantal 
weekbezoekers is gedaald met 27 indexpunten en het drukste punt gestegen is met 11 punten. Er is een daling van 
circa 44.000 weekbezoekers zichtbaar t.o.v. 2002.  
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Drukste punt 
In 2002 is het drukste punt gelegen ter hoogte van de Grotestraat 21 voor een vestiging van de WE. In 2006 is het 
punt verschoven richting de nieuwe ontwikkeling. In de directe omgeving is in 2006 nog een Super de Boer 
gevestigd. Dit was voorheen een Konmar (2002). Deze is in 2009 vervangen door een vestiging van Steengoed. Het 
drukste punt  is in absolute waarde  gestegen met zo`n 3.000 passanten ten opzichte van 2002 en is door de jaren 
vrij stabiel. 
   
Leegstand 
De leegstand wordt weergegeven met de rode units in de Goads en laten zien dat de leegstand in centrum Ede 
aanzienlijk is. Een leegstand die fluctueert tussen de 21,3 % en 7,4. In 2010 is de leegstand 10,7. De leegstand is 
niet alleen zichtbaar op B en C locaties maar ook op de A locaties. De hoge leegstand in 2003 en 2004 is deels te 
verklaren door het nieuw te ontwikkelen Hof van Gelderland.  
 

6.6.2 Effecten op de passantenstroom 
De vijf telpunten en indexwaarden die het meest veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste 
worden met elkaar vergeleken. In Ede zijn de indexwaarden van de passantentellingen van de jaren 2002 en 2009 
vergeleken. Om inzicht te krijgen in het verloop van het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt, zijn de 
indexwaarden van het jaar 2002 afgetrokken van de waarde in 2009. In de Goads van Ede, is een daling van het 
aantal passanten in relatie tot het drukste punt zichtbaar op alle punten. De grootste daling is zichtbaar op de 
Grote Straat boven de nieuw gerealiseerde Torenstraat. Dit is te verklaren door de nieuw ontstane looproute door 
het centrum (ziebijlage 36 t/m 40). 

 
Tabel 6.18 indexwaarden onderzoeklocaties 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Media Markt en Boni 
    

MEDIA MARKT/BONI SUPERMARKT Locatie 2002-2006 2002-2009 

Onderzoekslocatie  Brouwerstraat 71 73 

 
Onderzoekslocatie en trekkers 
In tabel 6.18 zijn de indexwaarden verminderd met de eerste passantentelling die als uitgangspunt wordt 
genomen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de verandering in de stedenbouwkundige structuur. 
Er is een nieuwe winkelstraat ontwikkeld (de Torenstraat) die vele malen groter is dan voorheen. Na de komst van 
de Media Markt en Boni Supermarkt in de nieuwe ontwikkeling van het Hof van Gelderland is een duidelijke 
verschuiving zichtbaar van het drukste punt. Daarnaast is een stijging waarneembaar van 71 indexpunten. Bij de 
overige telpunten zowel vanuit de richting van de nieuwe overdekte parkeerplaats nog van de kant van de Markt 
of de Brouwerstraat is geen toename van de Index waarde. Dit is te verklaren door de onderliggende 
parkeergarage met de opgang naast de Media Markt. Opvallend is wel dat bij zowel het verdwijnen van de Konmar 
in 2002, als het verdwijnen van de Super de Boer een daling van 25 respectievelijk 35 indexpunten te zien is op het 
telpunt voor deze winkels. De Indexwaarden zijn niet toe te kennen aan de Media Markt. Dit komt mede door de 
nieuwe ontwikkeling van omliggende winkelunit en de nieuwe winkelstraat.  
 
6.6.3 Conclusie Ede (MediaMarkt/ Nieuwe ontwikkeling) 

Bij de nieuwe ontwikkeling waarin zowel de Media Markt als de Boni Supermarkt zijn gevestigd, is het niet mogelijk 
om de invloed van de Media Markt te scheiden van de andere faciliteiten en winkels die zijn ontwikkeld. Daarnaast 
is er geen telpunt voor de ontwikkeling waarmee de wijziging in passantenstromen kan worden aangetoond. In 
tabel 6.19 wordt de ontwikkeling van de indexwaarde weergegeven. 
 
Tabel 6.19 Media Markt indexwaarden onderzoeklocaties 

2004-2006 2004-2009 

71 73 
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Door de ontwikkeling van de torenstraat is de aanloop vanaf de Molenstraat naar de Grotestraat afgenomen met 
49 indexpunten. Opvallend is dat met uitzondering van de verschuiving van het drukste punt, de indexwaarden 
rondom de nieuwe ontwikkeling geen of weinig verschil vertonen. Dit kan worden veroorzaakt door de 
onderliggende parkeergarage met een uitgang naast de Boni en Media Markt.  

6.7 Utrecht, Hoog Catharijne (Media Markt) 

Utrecht is een stad en gemeente in Nederland en is de vierde stad van Nederland naar inwonertal. In de gemeente 
Utrecht wonen  306.731 mensen. Het is een van de oudste steden van Nederland met een belangrijk historisch 
centrum. Bij het aantal inwoners zijn ook de inwoners van Vleuten de Meern en Haarzuilens gerekend. De grootste 
demografische wijziging heeft plaatsgevonden door toevoeging van nieuwe woonwijken in Leidsche Rijn. Hier zijn 
de afgelopen 10 jaar zo`n 40.000 inwoner komen wonen. Hieronder valt onder andere de nieuwbouw in de Meern 
en Vleuterwijde.  
 
Hoog Catharijne is op 24 september 1973 geopend en was vlak na de bouw het grootste overdekte winkelcentrum 
van Europa. Naast Hoog Catharijne werden gebouwen als de Jaarbeurs en het muziekcentrum Vredenburg 
gerealiseerd. Hoog Catharijne maakt deel uit van het stadscentrum van Utrecht en van het station Utrecht 
centraal. Het stadscentrum van Utrecht telt in 2002 zo`n 876 verkooppunten, dit aantal is in de loop der jaren 
afgenomen naar 808 verkooppunten. Het totaal aantal winkel vierkante meters is van 132.955 in 2002 gestegen 
naar 142.561.  

 Het winkelcentrum Hoog Catharijne telt 162 verkooppunten met een totaal oppervlak van circa 44.000 m² 
(peildatum januari 2010). Naast winkelruimte zit er ook een groot aantal horeca gerelateerde bedrijven, financiële 
instellingen en een aantal kantoren in het winkelcentrum. Deze worden niet verder besproken in het onderzoek. 
Het winkelgebied van Hoog Catharijne is verdeeld in zeven gebieden: Jaarbeurs, Stationshal, Vredenburg en de vier 
winkelgebieden Gildenkwartier, Radboudkwartier, Godebaldkwartier en Clarenburg. Onder het winkelcentrum 
bevinden zich vijf parkeergarages met een totale capaciteit van 2000 parkeerplaatsen. Het winkelcentrum is zeer 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en vanaf de westelijk kant van Utrecht te bereiken via de rijksweg A2 
en  de Vleutense weg. Aan de oostkant is het centrum te bereiken vanaf de A27 en A28 via de Wateringenweg. 
Hoog Catharijne trekt elk jaar ongeveer 30 miljoen bezoekers en is één van de drukst bezochte winkelcentra van 
Nederland. Dit is toe te wijzen aan de goede bereikbaarheid, het station, het winkelaanbod en de culturele 
faciliteiten. Aan de westzijde van het winkelcentrum zit de jaarbeurs en een grote bioscoop met meerdere zalen. 
Aan de oostzijde is het stadscentrum en het muziekcentrum Vredenburg te vinden.  
 
In 2002, 2004, 2006, 2008 en 2010 hebben er tellingen plaatsgevonden in Hoog Catharijne. Het Winkelgebied Hoog 
Catharijne heeft in deze tijdspanne geen grote structurele wijzigingen ondergaan. Hoog Catharijne telt in 2002 199 
verkooppunten. Dit aantal is in de hierop volgende jaren afgenomen naar 162 verkooppunten. De afname van het 
aantal verkooppunten is zowel zichtbaar in het stadscentrum van Utrecht als in Hoog Catharijne. Daarentegen is in 
beide winkelgebieden een toename van het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak te zien. Dit is deels te 
verklaren door het samenvoegen van winkels, het verdwijnen van veel kleinere detaillisten en de nieuwbouw van 
grotere winkel units.   



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  66 

 

6.7.1 Centrum Utrecht en Hoog Catharijne in Cijfers 

Tabel 6.20  Hoog Catharijne 
          

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 157 139 132 144 145 135 136 141 122 

Winkelvloeroppervlak (WVO) 40.758 41.019 42.792 41.911 45.350 44.032 44.171 44.961 41.055 

Gemiddeld WVO 260 295 324 291 313 326 325 319 337 

Weekbezoekers 903.300 807.650 
712.00

0 
771.650 831.300 736.150 641.000 634.650 628.300 

Drukste punt  79.200  76.700 
 

83.900 
 

99.900 
 

102.600 

Aantal VKP leegstaand 16 13 5 9 10 7 7 9 9 

Totaal m2 leegstand 
 

2400 943 1727 1756 885 775 958 958 

Percentage leegstand totaal 
 

5,9% 2,2% 4,1% 3,9% 2,0% 1,8% 2,1% 2,3% 

 
 

 
       

Index VKP 100 93 82 83 85 83 83 82 81 

Index Winkelvloeroppervlak 100 97 103 102 104 102 102 103 104 

Index Weekbezoekers 100 89 79 85 92 81 71 70 70 

Index drukste punt 100  97 
 

106 
 

126 
 

130 

 
Algemeen 
In tabel 6.20 zijn de algemene cijfers van het winkelgebied Hoog Catharijne, in Utrecht weergegeven. In de tabel is 
zichtbaar dat in absolute aantallen het winkelvloeroppervlak nauwelijks is gestegen. Er zijn geen grote 
toevoegingen gedaan aan het bestaande winkelareaal van circa 44.000 m². Onderin de tabel zijn ook de 
geïndexeerd waarden op het jaar 2003 weergegeven om een vergelijk te maken van de relatieve verandering, 
Daarnaast zijn ook het aantal weekbezoekers en het drukste punt geïndexeerd. Het aantal verkooppunten is 
afgenomen met 19 indexpunten. Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 4 indexpunten. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er een aantal winkelunits zijn samengevoegd. Het aantal weekbezoekers is gedaald met 
30 indexpunten, terwijl het drukste punt met 30 punten in waarde is gestegen. Bij de toevoeging van de Media 
Markt zijn een aantal bestaande winkelunits samengevoegd en is een kleine 2000 vierkante meter ontrokken aan 
voetgangersgebied en kantoorruimte. Er is een daling van circa 270.000 weekbezoekers zichtbaar ten opzichte van 
2002. Bij de index waarden is het jaar 2003 als uitgangspunt genomen. 
 
Drukste punt 
In 2010 is het drukste punt gelegen op de Radboudtraverse nabij de V&D. Het drukste punt is ten opzichte van 
2002 gestegen met circa 20.000 passanten. Door de jaren is het drukste punt verplaatst, van de doorgang van de 
stationshal richting het winkelcentrum, naar de dieper in het winkelcentrum gelegen Radboudtraverse (richting 
het Stadscentrum van Utrecht).  
 
Leegstand 
De leegstand in Hoog Catharijne is relatief laag. In de Goad van Hoog Catharijne worden de leegstaande 
winkelunits weergegeven met de kleur rood. In 2002 zijn er 16 leegstaande winkelunits in Hoog Catharijne. De 
jaren erna schommelt de leegstand rond 6 leegstaande winkelunits van circa 100 m². Dit is een relatief lage 
leegstand van circa 2% 

 

  



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  67 

 

6.7.2 Effecten op de passantenstroom 

De vijf telpunten en indexwaarden die het meest veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste 
worden met elkaar vergeleken. Om een inzicht te verkrijgen in het verloop van het aantal passanten ten opzichte 
van het drukste punt, zijn de indexwaarden van het jaar 2002 afgetrokken van de waarde in 2010. In de Goads van 
Hoog Catharijne is op de meeste punten in het winkelcentrum een daling van de indexwaarde te zien. Op Boven 
Clarenburg ter plaatse van de V&D, is een stijging te zien van de index met 21 punten. Het drukste punt is ook naar 
deze locatie verschoven (ziebijlage pagina 50 t/m 55). Dit is de belangrijkste verbinding met het centrum van 
Utrecht. 

 

Tabel  6.21 

Verandering indexwaarden t.o.v. jaar van komst Media Markt 

      

MEDIA MARKT Locatie 2002-2004 2002-2006 2002-2008 2002-2010 

Onderzoekslocatie  Gildenkwartier 33 14 16 2 -3 

Directe omgeving (1) Radboudkwartier 231 10 17 6 3 

Directe omgeving (2)  Gildenkwartier 43 0 -2 -1 0 

 

Onderzoekslocatie en trekker 
Na de komst van de Media Markt met een winkelvloeroppervlak van 3560 m²,  is op de onderzoekslocatie een 
stijging waarneembaar van 14 indexpunten. Tussen 2002 en 2004 is het indexpunt op het Radboudkwartier dat het 
meest dichtbij gelegen is,  gestegen met 10 punten. Het telpunt bij het gildenkwartier 43, tevens een ingang van 
het winkelcentrum en nabij de opgang van de Parkeergarage gelegen vertoont weinig verschil in de jaren van 
telling. Na 2006 neemt de indexwaarden van telpunten op de onderzoekslocatie en de belangrijkste toegangsweg 
(het Radboudkwartier) af. Uiteindelijk blijft de waarde ten opzichte van de meting voor dat de Media Markt zich 
vestigde ongeveer gelijk of beter. 

 
6.7.3 Conclusie Hoog Catharijne (Media Markt) 

Na het vestigen van de Media Markt in winkelcentrum Hoog Catharijne, is een stijging van de indexwaarde op de 
onderzoekslocatie zichtbaar van 14 indexpunten. In de periode 2004 tot en met 2006 stijgt de indexwaarde met 
nog 2 punten. In de directe omgeving Radboudkwartier 231 is ook een toename van de indexwaarde zichtbaar. Dit 
impliceert dat ook daar het aantalpassanten in relatie tot het drukste punt in het jaar van meting is toegenomen. 
De verschillen in indexwaarden worden weergegeven in tabel 6.22. 

 
Tabel 6.22 indexwaarden onderzoeklocaties Media Markt 

2002-2004 2002-2006 2002-2008 

14 16 2 

 
 
Tabel 6.23 Aanloop Media Markt 

 2002-2004 2002-2006 2002-2008 2002-2010 

Radboudkwartier 231 10 17 6 3 

Gildenkwartier 0 -2 -1 0 

 
 
De in tabel 6.23. weergegeven indexwaarden geven op het dichtstbijzijnde punt het effect weer van de Media 
Markt.  
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6.8 Zwolle (Media Markt) 

Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle  telt 120.343 inwoners (31 december 2010, 
bron: CBS)  Zwolle is van oudsher een Hanzestad. Dit is nog steeds te zien aan de stedenbouwkundige structuur die 
vanuit de middeleeuwen stamt. Zwolle is daarnaast één van de drie grote spoorwegknooppunten van Nederland. 
Als winkelstad heeft Zwolle ook een belangrijke functie. Het winkelgebied in het centrum bedient tussen de 
300.000 en 400.00 duizend bezoekers per week. De gemiddelde winkelomzet per vierkante meter ligt boven het 
nationaal gemiddelde wat resulteert in hogere huren dan in de meeste omliggen winkelgebieden in het Oosten 
van Nederland. (CB Richard Ellis, 2008). De belangrijkste winkelstraat van het centrum is de Diezerstraat waar ook 
het drukste punt gelegen is. Aan deze straat zitten een aantal grote trekkers zoals: de Hema, H&M, the Sting, 
Blokker en Duthler. De tweede straat is de Nieuwstraat waar ketens zoals: V&D, de We Store en C&A gevestigd 
zijn. Tegenover de V&D zit een overdekt winkelcentrum met bruto vloeroppervlak van 25.000 vierkante meter.  
 
In Zwolle hebben twee ontwikkelingen plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar. Het Eiland met 7.000 m² wvo en 
Maagjes Bolwerk met 6500 m2 winkelvloeroppervlak waarvan de naam refereert aan alle bolwerken in en rond 
het stadscentrum. Het Maagjesbolwerk waarin de Media Markt is gevestigd met 3.300 m2 winkelvloeroppervlak, 
werd in mei 2003 opgeleverd en bevat naast winkelruimte, 60 appartementen en een parkeergarage van 500 
parkeerplaatsen (Locatus parkeerverkenner). In de jaren 2002, 2004, 2007 en 2009 hebben er tellingen 
plaatsgevonden in Centrum Zwolle.  

 

6.8.1 Centrum Zwolle in Cijfers 

Tabel 6.24 

Zwolle 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verkooppunten (VKP) 414 398 405 392 394 399 376 382 388 

Winkelvloeropv (WVO) 61.659 68.236 73.083 69.049 69.401 70.291 68.380 69.963 70.425 

Gemiddeld WVO 149 171 180 176 176 176 182 183 182 

Weekbezoekers 305.500 302.500 299.300 283.633 267.967 252.300 232.450 212.600 
 

Drukste punt  39.900  47.400 
  

40.900 
 

32.700 
 

Aantal VKP leegstaand 
 

37 39 27 29 30 27 30 40 

Totaal m2 leegstand 
 

4.818 5.274 3.144 2.464 2.474 2.333 3.320 4.142 

Percentage leegstand totaal 
 

7,1% 7,2% 4,6% 3,6% 3,5% 3,4% 4,7% 5,9% 

 
 

 
       

Index VKP 100 96 98 95 95 96 91 92 94 

Index Winkelvloeroppervlak 100 111 119 112 113 114 111 113 114 

Index Weekbezoekers 100 99 98 93 88 83 76 70 
 

Index drukste punt 100  119 
  

103 
 

82 
 

 
Algemeen 
In tabel 6.24 zijn de algemene cijfers van het centrum van Zwolle weergegeven. In de tabel is zichtbaar dat in 2003 
het winkelvloeroppervlak is gestegen als gevolg van de ontwikkeling van het maagjesbolwerk. Daarentegen is het 
aantal verkooppunten afgenomen van 414 verkooppunten in 2002 naar 388 verkooppunten in 2010. Onderin de 
tabel zijn ook de geïndexeerd waarden op het jaar 2002 weergegeven om een vergelijk te maken van de relatieve 
veranderingen. Daarnaast zijn ook het aantal weekbezoekers en het drukste punt geïndexeerd. In de tabel is 
zichtbaar dat het aantal verkooppunten is afgenomen met 6 indexpunten en het winkelvloeroppervlak is 
toegenomen met 14 indexpunten. Het aantal weekbezoekers is gedaald met 30 indexpunten en het drukste punt 
met 18 punten. In absolute waarde is er een daling van circa 75.000 weekbezoekers zichtbaar ten opzichte van 
2002.  
 
Drukste punt 
In de jaren van meting ligt het drukste punt ongeveer op het midden van de Dieserstraat. In 2007 is dit niet langer 
het geval, het drukste punt ligt dan op de Nieuwstraat, ter hoogte van de V&D. De verplaatsing van het drukste 
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punt is te verklaren door het ‘Prijzencircus’ bij de V&D. Het drukste punt is in 2009 het laagst met ongeveer 33.000 
passanten. In de jaren 2004 en 2007 zijn uitschieters te zien. In 2004 was er eveneens markt tijdens de telling. Er is 
onder bijzondere omstandigheden, opgenomen dat er brand was in de Diezerstraat, Korte Smeden en Eiland. 
Hierdoor is een deel van de tellingen in 2004 niet betrouwbaar. 
 
Leegstand 
De leegstand is na de ontwikkeling van Maagjesbolwerk gedaald naar 3,4% in 2008 en daarna iets toegenomen 
naar 5,9% . In de Goad van Zwolle worden de leegstaande winkelunits weergegeven met de kleur rood.  
 
6.8.2 Effecten op de passantenstroom 

Om inzicht te krijgen in de veranderingen in het winkelgebied met betrekking tot de passantenstromen, is er in 
Zwolle gekeken naar vijf telpunten die het meest veranderd zijn tussen het eerste telmoment en het laatste 
telmoment. In de Goads van Zwolle is een daling van ongeveer 10 indexpunten zichtbaar op de Oude Vismarkt en 
de Broerenstraat. Op de belangrijkste winkelstraten de Melkmarkt en de Diezerstraat is een toename van 52 
respectievelijk 40 en 11 indexpunten zichtbaar. Dit is mede te verklaren door de ontwikkeling van Maagjesbolwerk 
(zie bijlage pagina 65 t/m 69). 

 
Tabel 6.25 indexwaarden onderzoeklocaties 

Media Markt 

     

MEDIA MARKT  Locatie 2002-2004 2002-2007 2002-2009 

Onderzoekslocatie  Melkmarkt  -6 0 

Directe omgeving (1) Maagjesbolwerk 32 18 52 

 
Onderzoekslocatie en trekker 
Na de ontwikkeling van Maagjesbolwerk in 2003 zien we in de Goad van 2004 deze ontwikkeling met daarin de 
vestiging van de Media Markt met een metrage van 3300 m² winkelvloeroppervlak. In Maagjesbolwerk zitten 
verder geen interessante trekkers. Er is een Q- park parkeergarage met 500 parkeerplaatsen. Er heeft op de locatie 
geen voormeting plaatsgevonden, gezien de nieuwe ontwikkeling. Er wordt vooral gekeken naar het telpunt met 
de daaraan gekoppelde indexwaarde in de directe aanloop naar Maagjesbolwerk. In tabel 6.25 is te zien dat tussen 
2002 en 2004 het indexpunt op de Melkmarkt (het dichtstbijzijnde punt) toeneemt met 32 indexpunten. In de 
periode 2004 en 2007 is de indexwaarde gedaald maar is nog 18 punten hoger dan voor de komst van de nieuwe 
ontwikkeling. In 2007 en 2009 zien we een extreme waarde van 58 indexpunten boven de waarde van 2002.  

 
6.8.3 Conclusie Zwolle Media Markt/Maagjesbolwerk 

In het vergelijk tussen 2002 en 2004 waarin de nieuwe ontwikkeling is gerealiseerd, is een stijging van 32 
indexpunten waarneembaar in de directe aanloop naar de ontwikkeling. In 2004 en 2007 is een daling 
waarneembaar in de indexwaarde. Toch is deze nog 18 punten hoger dan voor de komst van de Media Markt. In 
2007 en 2009 is de waarde 42 indexpunten hoger dan in 2002. 
 
Tabel 6.26 indexwaarden onderzoeklocaties 

2002-2004 2002-2007 2002-2009 

32 18 42 
 

Directe aanloopstraat 2002-2004 2002-2007 2002-2009 

Diezerstraat 29 38 38 

 
In de Diezerstraat richting het drukste punt is eveneens een toename waar te nemen die waarschijnlijk wordt ver-
oorzaakt door de combinatie van de komst van de Media Markt en de daar ondergelegen parkeergarage.  
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6.9 Conclusies trekkers 

In het onderzoek is getracht vergelijkbare situaties en fysieke wijzigingen te onderzoeken zodat er een samenhang 
kan worden aangetoond tussen de fysieke wijziging (trekker) en de verandering van passantenstromen. Het is 
moeilijk om vergelijkbare situaties te vinden omdat er vele externe invloeden van invloed kunnen zijn op de 
verandering van de passantenstromen. Voorbeelden hiervan zijn; prijsstuntdagen van grote retailers, 
werkzaamheden in het winkelgebied, grootschalige toevoegingen van winkelvloeroppervlak, toevoeging 
bronpunten en het niet op zichzelf staan van bijvoorbeeld de komst van een Media Markt of Zara. Ondanks deze 
onzekere factoren zijn er toch verrassende overeenkomsten zichtbaar op de locaties waar een Media Markt of 
Zara is gekomen. 
 
Media Markt 
De komst gaat vaak gepaard met een nieuwe uitbreiding met daarbij een parkeergarage. Dit komt voor in Ede en 
Zwolle en Bergen op Zoom. In Hoog Catharijne was de parkeergarage reeds aanwezig. Ondanks deze externe 
invloeden is in de eerste meting na ontwikkeling een overeenkomstig beeld van indexwaarden zichtbaar. 
Uitzonderingen hierop is Ede, waar niet alleen een nieuwe ontwikkeling heeft plaatsgevonden en de 
stedenbouwkundige structuur is veranderd, maar ook het gebrek aan een telpunt op de locatie een vertekend 
beeld schetst. 

 
Tabel 6.27 indexwaarden onderzoeklocaties 

Media Markt Verschil eerste meting na 
ontwikkeling 

2 a 3 jaar na ontwikkeling >3 jaar na ontwikkeling 

Hoog Catharijne 14 16 2 

Den Haag 17 20 29 

Bergen op Zoom 11 18  

Ede 71 73  

Zwolle 32 18 42 

 
Bij de kolom ‘2 tot 3 jaar’ na de ontwikkeling lopen de indexwaarden verder uiteen. De afwijking bij Ede is het 
grootst. Dit is te verklaren door de toevoeging van meerdere winkels en een onderliggende parkeergarage. Langer 
dan 3 jaar na de fysieke wijziging kan geconcludeerd worden dat er geen overeenkomsten zijn tussen de 
indexwaarden. Een ander conclusie die kan worden getrokken, is dat de komst van een Media Markt maar zeer 
lokaal een effect heeft op het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt. De eerste kolom van tabel 6.27 
laat duidelijke overeenkomsten zien in voor zover mogelijk gelijke situaties. Hierdoor kan met enige zekerheid 
gezegd worden dat de Media Markt een positieve invloed heeft op de passantenwaarden ten opzichte van het 
drukste punt. Daarnaast is de overeenkomst in de klasse 10 tot 20 indexpunten het sterkst vertegenwoordigd 
waardoor aannemelijk is dat dit voor meer soortgelijke fysieke wijzigingen het geval zal zijn. 
 
Zara 
De Zara heeft zich in alle steden gevestigd op of zeer nabij A1 winkellocaties. In Apeldoorn en Alkmaar is na de 
komst van de Zara maar 1 passantentelling gedaan. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om een vergelijk te 
maken tussen de indexwaarden op langere termijn na de fysieke wijziging. Het is wel aannemelijk dat er weinig 
verband zal zijn en dat de invloed van de Zara gering zal zijn meerdere jaren na de komst van de nieuwe vestiging. 
Als gekeken wordt naar de Media Markt die grotere aantallen bezoekers trekt dan Zara, zien we ook hier weinig 
samenhang. Door de externe factoren zal de samenhang naar verwachting verder uiteenlopen naarmate het aantal 
jaren na het moment van vestigen groter wordt. Net als bij de Media Markt geldt dat de Zara maar zeer lokaal 
effect heeft op het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt. 

 
Tabel 6.28 indexwaarden onderzoeklocaties 

Zara Verschil eerste meting na ontwikkeling 2 a 3 jaar na ontwikkeling 

Apeldoorn 16  

Den Haag 10 29 

++   
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Alkmaar 12  

Amsterdam 10 4 

In de eerste kolom van tabel 6.28 zijn duidelijke overeenkomsten te zien tussen de stijging van de indexwaarden 
op de locatie waar de Zara zich heeft gevestigd. Hierdoor is voor de Zara de conclusie te trekken dat 1 tot 2 jaar na 
de ontwikkeling er een positieve gevolg zichtbaar zal worden, in de vorm van een stijging van de passantenwaarde 
in relatie tot het drukste punt. Dit positieve effect zal naar verwachting tussen de 10 en 20 indexpunten liggen. Dit 
betekent een hogere indexwaarde van 10 tot 20 indexpunten ten opzichte van voor de fysieke wijziging (komst van 
de Zara).  
 
Veranderingen passantenstromen algemeen 
In de acht onderzochte steden is een vergelijk gemaakt tussen de indexwaarde van het eerste jaar van meting en 
het laatste jaar van meting. Er is hier specifiek gekeken naar de vier of vijf grootste stijgende of dalende index-
punten. De Goads die gemaakt zijn voor deze analyse staan in het bijlage boek vermeld op elke laatste Goad van 
de steden: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht en Zwolle. Op de Goads van 
Alkmaar is een daling van het aantal passanten in relatie tot het drukste punt zichtbaar op één van de belangrijkste 
winkelstraten genaamd ‘Laat’. De Langestraat laat stabiele indexwaarden zien. Op de kruising van de Mient en de 
Langestraat waar de Zara zit, is in de telling van 2009 een stijging van de indexwaarde waarneembaar van 12 
indexpunten t.o.v. 2003.  
 
Op de Goads van Amsterdam zijn de grootste veranderingen negatief. In het gebied rond de Munttoren en het 
Spui is een daling van het aantal passanten t.o.v. het drukste punt waarneembaar. Ook is het drukste punt 
verschoven van de Munt richting de Dam. Het aantal passanten in relatie tot het drukste punt is in de Kalverstraat 
vanaf het spui tot aan de dam niet of nauwelijks veranderd. In absolute waarde is zoals gezegd een duidelijke 
daling te zien van het aantal weekbezoekers; het drukste punt is in absolute waarde echter nagenoeg gelijk 
gebleven.  
 
Op de Goads van Apeldoorn is een daling van het aantal passanten in relatie tot het drukste punt zichtbaar op de 
punten Raadhuisplein, Mariastraat en de kruising van de Hoofdstraat met de Mariastraat. Het drukste punt is 
verplaats richting the Sting en Scapino op de Hoofdstraat. De grootste positieve stijging is te zien voor de WE en 
V&D aan het begin van de Hoofdstraat t.o.v. 2002.  

Op de Goads van Bergen op Zoom is een daling van het aantal passanten in relatie tot het drukste punt zichtbaar 
op de Grote Markt en de Fortuinstraat van 44 respectievelijk 14 indexpunten. De Sint Josephstraat en de Voetboog 
laten een stijging zien in de indexwaarde van 18 respectievelijk 34 indexpunten t.o.v. 2003. Op dit punt hebben de 
grootste fysieke wijzigingen plaatsgevonden zoals de komst van de Media Markt, de H&M en de Jumbo.   

Op de Goads van Den Haag is er op alle grote veranderende indexpunten een stijging zichtbaar van het aantal 
passanten in relatie tot het drukste punt. De grootste stijgingen zijn waarneembaar op de Grote Marktstraat en de 
Wagenstraat. De Wagenstraat is de belangrijkste aanloopstraat naar de Media Markt en de Bijenkorf en de 
verbinding naar de Spuistraat. Op de Goads van Ede, is een daling van het aantal passanten in relatie tot het 
drukste punt zichtbaar op alle punten. De grootste daling is zichtbaar op de Grote Straat boven de nieuw 
gerealiseerde Torenstraat. Dit is te verklaren door de nieuw ontstane looproute door het centrum. 

Op de Goads van Hoog Catharijne is op de meeste punten in het winkelcentrum een daling van de indexwaarde te 
zien. Op Boven Clarenburg ter plaatse van de V&D, is een stijging te zien van de index met 21 punten. Het drukste 
punt is ook naar deze locatie verschoven. De factoren die de veranderingen in de indexwaarden veroorzaken zijn 
niet allemaal in zicht, waardoor het moeilijk is te bepalen wat de toe of afnamen van de indexwaarden 
veroorzaakt. Hiervoor zouden meer verschillende fysieke wijzigingen in beeld moeten worden gebracht en moet er 
rekening worden gehouden met andere van invloed zijnde factoren. Wel is te zien dat bij winkelgebieden waar 
vierkante meters winkelvloeroppervlak zijn toegevoegd (met een uitzondering van Ede) de indexwaarden stabiel 
zijn of een lichte stijging laten zien. Dit geldt ook voor locaties waar nieuwe trekkers zich hebben gevestigd. In de 
winkelcentra waar weinig verandering heeft plaatsgevonden, is een langzame afname van de indexwaarden te 
bemerken. 
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Hoofdstuk 7 Algehele conclusie en aanbevelingen 

7.1 Algemeen 

Uit de marktverkenning en de literatuur is gebleken dat er een groot aantal fysieke factoren van invloed is op 
passantenstromen en consumentengedrag. Belangrijke factoren zijn; bronpunten zoals het openbaar vervoer, 
parkeergarages (Waerden van der, Borgers en Timmermans, 1998) en gebouwen met een belangrijke functie zoals 
een gemeentehuis en bibliotheek. Daarnaast is de bereikbaarheid en de aanwezigheid van grote trekkers van 
belang voor het aantrekken van bezoekers. Uit de verkenning is gebleken dat de trekkracht van warenhuizen de 
laatste jaren is verminderd ten gunste van retailers als H&M, Media Markt, Zara en The Sting. Deze winkelketens 
zijn onmisbaar geworden in het centrum van winkelgebieden.  
 
De belangrijkste fysieke veranderingen hebben zich in Nederland voorgedaan in de binnenstedelijke en 
centrumstedelijke winkelgebieden. In dit onderzoek is dan ook gekozen voor een 13-tal binnenstedelijke en 
centrumstedelijke winkelgebieden met een belangrijk verzorgingsgebied en een grote aantrekkingskracht op het 
winkelend publiek. De dertien steden zijn voortgekomen uit een analyse van fysiek ruimtelijke veranderingen in de 
afgelopen jaren in de winkelgebieden. Er is gekeken naar de omvang en de ligging van nieuwe ontwikkelingen en 
de veranderingen in passantenaantallen op telpunten. Onderscheid is gemaakt tussen steden waar grote ingrepen 
hebben plaatsgevonden in de vorm van herstructurering en grootschalige toevoeging van winkelvloeroppervlak en 
steden waarin een verschuiving of toevoeging van een belangrijke trekker heeft plaatsgevonden. 
 
De invloed van de fysieke veranderingen die hebben plaatsgevonden in de geselecteerde winkelgebieden zijn 
geanalyseerd door de data van Locatus uit de verschillende jaren van meting met elkaar te vergelijken. In de 
algemene analyse zijn zaken als het aantal verkooppunten, het winkelvloeroppervlak, het gemiddelde 
winkelvloeroppervlak per verkooppunt, het aantal weekbezoeken, de locatie van het drukste punt en de leegstand 
vergeleken met andere jaren van meting. Wat betreft de passantenstromen is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van passantenaantallen die geregistreerd zijn op de telpunten in de winkelcentra. 

 
Bij het onderzoeken van de passantenstromen (op basis van de passantentellingen van Locatus) wordt gebruik 
gemaakt van een index. De aantallen waargenomen passanten op de telpunten worden gestandaardiseerd door 
elke waarneming te delen door het grootste aantal en te vermenigvuldigen met 100. Het drukste telpunt in een 
binnenstad in een bepaald jaar krijgt de waarde 100. De minder drukke telpunten krijgen een naar rato lagere 
waarde. Deze methode wordt toegepast op een selectie van steden in de verschillende jaren waarvoor tellingen 
beschikbaar zijn. Hierdoor wordt een verloop van de index per telpunt zichtbaar en daarmee wordt tevens inzicht 
verkregen in het effect van de fysiek ruimtelijke veranderingen die zijn onderzocht. De telpunten die door Locatus 
zijn gebruikt, zijn niet elk jaar van telling gelijk gebleven, daarom is ervoor gekozen om de index voor alle telpunten 
voor elk jaar van telling weer te geven in plattegronden. Door het systematisch toepassen van deze methode op de 
situatie voor en na de fysiek ruimtelijke veranderingen, wordt het verloop van de drukte op de telpunten in de 
selectie van winkelgebieden zichtbaar. 

 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de passantentellingen en de verkooppuntenverkenner van Locatus. De 
passantentelling wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de passantenstromen. Elk winkelgebied wordt eens per 2 à 
3 jaar in het voor- en najaar op een zaterdag geteld. Per gebied worden op minimaal 24 strategische plekken of 
een veelvoud hiervan tellingen uitgevoerd. Twee personen rouleren over de minimaal 24 strategische plekken. Er 
wordt gestreefd naar een verdeling waarbij informatie wordt verzameld over de belangrijkste punten en de drukst 
belopen delen binnen het winkelgebied. Op alle telposities wordt een identieke wijze van registeren gebruikt. Op 
basis van aanvullende informatie maakt Locatus schattingen van wekelijkse bezoekersaantallen en de penetratie 
van bezoekers in het winkelgebied, De verkooppunten verkenner van Locatus is een bestand waarin niet alleen de 
NAW- gegevens van alle verkooppunten worden bijgehouden. In het bestand wordt de formule van de winkel, het 
vloeroppervlak, de branchering, de naam van het winkelgebied, het type winkelgebied en informatie omtrent wijk, 
gemeente en provincie bijgehouden.  
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7.2 Grootschalige toevoeging winkelvloeroppervlak  

Voor het onderzoek naar de effecten op de passantenstromen bij de toevoeging of herontwikkeling van winkels 
zijn de volgende vijf steden onderzocht: Arnhem, Enschede, Maastricht, Woerden en Zoetermeer. Het doel van het 
onderzoek is om de effecten van deze fysieke veranderingen in winkelgebieden met elkaar te vergelijken en te 
generaliseren om zo uitspraak te doen over de effecten van een toevoeging van winkels in een winkelgebied. Dit 
kan nuttige informatie opleveren voor beleggers, retailers en gemeenten. De vijf onderzochte steden zijn allen 
geheel verschillend van elkaar op het gebied van stedenbouwkundige structuur, aanwezige trekkers, 
druktepatronen en de plaatsgevonden fysieke veranderingen. Daarnaast zijn er algemene trends in de 
winkelgebieden in Nederland waarneembaar, zoals vergrijzing, leegloop en de afname van bezoekers in 
winkelgebieden, die moeilijk los gezien kunnen worden van het effect van de toevoeging van nieuwe winkels in 
winkelgebieden. Ook presteren de nieuwe toegevoegde winkels en herontwikkelingen verschillend. 
 
Een trend in het Nederlandse winkellandschap is een groeiende vraag naar winkels met een oppervlak groter dan 
600 m². Dit is terug te zien in de vijf onderzochte steden. De steden zijn niet veel gegroeid zijn ten aanzien van het 
aantal verkooppunten (VKP) maar wel in het aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak (WVO). De steden zijn 
als volgt gegroeid in winkelvloeroppervlak: Arnhem (Musiskwartier, 11,7%), Enschede (De Klanderij en Twentec, 
13,3%), Maastricht (Entre Deux en Mosea Forum, 16,6%), Woerden (Hoochwoert, 21%) en Zoetermeer (Spazio, 
21,3%).  
 
Als de indexwaarden op de telpunten van de verschillende steden worden vergeleken, valt op dat de waarden ten 
opzichte van elkaar sterk verschillen. De indexwaarden nabij De Klanderij, Twentec en Hoochwoert zijn  hoger 
geworden, en geven een jaar na de opening een indexwaarde tussen de 60 en 100. De overige winkelgebieden 
zoals het Musiskwartier, Entre deux, Mosea Forum en Spazio hebben een indexwaarde tussen de 20 en 40. Na 2 
tot 3 jaar na de opening laten veel van deze telpunten een kleine afname zien van de indexwaarde, toch zijn er ook 
winkelgebieden die ieder jaar beter gaan presteren zoals Twentec, Spazio en Mosea Forum. Opvallend is dat juist 
deze ontwikkelingen aan de rand van het winkelgebied zijn gelegen. 

De aanloopstraten naar de nieuwe ontwikkelingen laten vrijwel allemaal een groei in aantallen passanten zien. 
Alleen bij Entre Deux is hier een afname te zien. Als gevolg van de ontwikkeling heeft het gebied in en rondom 
Entre Deux een betere spreiding in de passanten gekregen. De aanloopstraten die de meest positieve resultaten 
laten zien zijn wederom De Klanderij, Twentec en Hoochwoert waar de indexwaarde gegroeid is met tussen de 50 
en 70 indexpunten. Hier is het effect op de aanloopstraten groter dan in het nieuwe winkelgebied zelf. Anders dan 
de telpunten in de nieuwe ontwikkelingen laten vrijwel alle telpunten in de aanloopstraten na 2 tot 3 jaar na 
opening een versterkt of stabiel beeld zien ten opzichte van het eerste jaar na opening. Bij de telpunten waar het 
eerste jaar na opening een groei is waargenomen is te zien dat 2 tot 3 jaar later de groei verder is toegenomen. Dit 
is ook visa versa bij afname te zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het eerste jaar van opening tevens het 
effect, positief of negatief, van de jaren erna lijkt te bepalen.  

Bij vrijwel alle steden is te zien dat het succes van een nieuw ontwikkeld stuk winkelgebied ten koste gaat van een 
ander stuk winkelstraat of gebied. Dit is niet hard te maken in absolute aantallen omdat de algemene trend van de 
afgelopen jaren laat zien dat de minder centrale delen van winkelgebieden steeds minder passanten trekken. Toch 
is hier een effect waarneembaar. Een belangrijk onderzoeksaspect in het onderzoek is het drukste punt. Hoe 
verhoudt de waarde van het drukste punt zich in relatie tot de waarden in de nieuwe ontwikkeling in het 
desbetreffende jaar? In de meeste steden is een jaar na de opening te zien dat het drukste punt in de richting van 
de nieuwe ontwikkeling is geschoven. Echter de jaren erna is al snel te zien dat het drukste punt weer terug gaat 
naar de oude plek.  
 
De nieuwe winkelunits die vallen onder de ontwikkelingen, worden vrijwel allen bezet door de bekende ketens en 
een aantal trekkers. In deze gebieden is weinig tot geen leegstand. Ook in de jaren die volgen komt er maar zelden 
leegstand voor en anders zijn de verkooppunten weer snel verhuurd. Echter, Arnhem laat hier een heel ander 
beeld zien. De trekkers die zich in het Musiskwartier bevinden zijn Blokker, Sting, C&A, H&M en New Yorker. Toch 
ontstaat er rondom deze trekkers veel leegstand. Het resultaat is dat het winkelgebied steeds minder presteert. 
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Hieruit valt te concluderen dat een aantal trekkers gezamenlijk niet altijd garant staat voor een succesvol nieuw 
stuk winkelgebied.   
 
7.3 Trekkers 
Verder ingezoomd op het effect van de komst van een nieuwe trekker in een winkelgebied zijn de volgende acht 
steden geselecteerd: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Ede, Utrecht (Hoog Catharijne) 
en Zwolle. Hiervoor zijn alle trekkers in het winkelgebied onderzocht, maar zal er specifiek dieper op de komst van 
een Zara of Media Markt worden ingegaan. Ook nu is er met indexcijfers gewerkt. 
 
Media Markt 
De komst gaat vaak gepaard met een nieuwe uitbreiding met daarbij een parkeergarage. Dit komt voor in Ede, 
Zwolle en Bergen op Zoom. In Hoog Catharijne was de parkeergarage reeds aanwezig. Ondanks deze externe 
invloeden is in de eerste meting na ontwikkeling een overeenkomstig beeld van indexwaarden zichtbaar. 
Uitzondering hierop is Ede, waar niet alleen een nieuwe ontwikkeling heeft plaatsgevonden en de 
stedenbouwkundige structuur is veranderd, maar ook het gebrek aan een telpunt op de locatie een vertekend 
beeld schetst. 
 
Tabel 7.1 Verandering in indexwaarden onderzoeklocaties (Media Markt) 

Media Markt meting na ontwikkeling 2 a 3 jaar na ontwikkeling >3 jaar na ontwikkeling 

Hoog Catharijne 14 16 2 

Den Haag 17 20 29 

Bergen op Zoom 11 18  

Ede 71 73  

Zwolle 32 18 42 

 
In de kolom ‘2-3 jaar na ontwikkeling’ van Tabel 7.1 lopen de indexwaarden verder uiteen. De afwijking bij Ede is 
het grootst. Dit is te verklaren door de toevoeging van meerdere winkels en een onderliggende parkeergarage. 
Langer dan 3 jaar na de fysieke wijziging kan geconcludeerd worden dat er geen overeenkomsten zijn tussen de 
ontwikkelingen in de indexwaarden. Een andere conclusie die kan worden getrokken is dat de komst van een 
Media Markt maar zeer lokaal een effect heeft op het aantal passanten ten opzichte van het drukste punt. Er kan 
met enige zekerheid gezegd worden dat de Media Markt een positieve invloed heeft op de passantenaantallen ten 
opzichte van het drukste punt. In de meeste gevallen bedraagt de toenamen tussen de 10 en 20 indexpunten. 
 
Zara 
In de steden binnen dit onderzoek waar Zara zich heeft gevestigd, heeft Zara zich in of nabij de drukste 
winkelstraten gevestigd. In Apeldoorn en Alkmaar is na de komst van Zara maar 1 passantentelling uitgevoerd. 
Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om met betrekking tot de meerjarige effecten van de komst van een Zara 
uitspraken te doen. Net als bij de Media Markt lijkt Zara maar zeer lokaal effect te hebben op het aantal passanten 
ten opzichte van het drukste punt. 

 
Tabel 7.2 Verandering in indexwaarden onderzoeklocaties (Zara) 

Zara  meting na ontwikkeling 2 - 3 jaar na ontwikkeling 

Apeldoorn 16  

Den Haag 10 29 

Alkmaar 12  

Amsterdam 10 4 

In de eerste kolom van tabel 7.2 zijn duidelijke overeenkomsten te zien in de stijging van de indexwaarden op de 
locatie waar Zara zich heeft gevestigd. Hierdoor is voor Zara de conclusie te trekken dat 1 tot 2 jaar na de 
ontwikkeling er een positief effect te zien is in de vorm van een stijging van de passantenwaarde in relatie tot het 
drukste punt. Dit positieve effect zal naar verwachting tussen de 10 en 20 indexpunten liggen. Dit betekent een 
hogere indexwaarde van 10 tot 20 indexpunten ten opzichte van voor de fysieke wijziging (komst van de Zara).  



“Invloeden van fysieke wijzigingen op passantenstromen in binnenstedelijke winkelgebieden”  75 

 

7.4 Toegevoegde waarde 

Uit het onderzoek naar de fysiekruimtelijke ingrepen in de vorm van substantiële toevoegingen van winkel-
vloeroppervlak en binnenstedelijke herontwikkeling, is gebleken dat deze ingrepen invloed kunnen hebben op de 
passantenstromen. De toevoeging veroorzaakt op de nabijgelegen aanloopstraten over het algemeen een hogere 
indexwaarde en dus een verhoogde intensiteit van aantal passanten in relatie tot het drukste punt. Het vastgoed in 
deze aanloopstraten zal naar verwachting in waarde stijgen. Op de verder van het drukste punt en de nieuwe 
ontwikkeling gelegen locaties is na de ontwikkeling vaak een daling in de indexwaarden te zien en in sommige 
gevallen een oplopende leegstand. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ook een negatief effect op de waarde 
van het vastgoed optreedt. 
 
Het toevoegen van trekkers heeft maar zeer lokaal invloed op de passantenstromen. In gevallen waarin een 
trekker zich heeft gevestigd aan het einde van een winkelstraat, kan dit de passantenstromen in de aanloopstraten 
positief beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de Media Markt in Hoog Catharijne. Deze trekker heeft voor een 
opleving van een gedeelte van het winkelcentrum gezorgd. In Zwolle is een soortgelijke stijging waarneembaar na 
de ontwikkeling van Maagjesbolwerk met daarin de Media Markt en een parkeergarage. Onder ideale 
omstandigheden is het aannemelijk dat de komst van een grote trekker de waarde van het vastgoed in de directe 
omgeving positief kan beïnvloeden. 
 
Nu de invloeden van substantiële toevoegingen winkelvloeroppervlak in de vorm van herontwikkeling, nieuwe 
ontwikkeling of de komst van een trekker in beeld zijn gebracht, kunnen de verkregen inzichten gebruikt worden 
bij beleidsvorming en ontwikkeling. Bij herontwikkeling of toevoeging van winkelvloeroppervlak dient goed 
rekening gehouden te worden met de invloed hiervan op andere locaties in het winkelgebied. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat een nieuwe ontwikkeling vaak ergens anders in het winkelgebied een negatief effect te weeg brengt. 
De ontwikkeling kan minder passanten, waardevermindering en leegstand tot gevolg hebben. In winkelgebieden 
kan het bij zowel herontwikkeling als uitbreiding van belang zijn, te sturen op de vestiging van trekkers op 
strategische locaties wanneer mogelijk. 

7.5 Aanbevelingen 

In het onderzoek naar de effecten van grootschalige ingrepen in winkelgebieden zijn een vijftal steden 
geanalyseerd. De vijf steden zijn ieder verschillend in omvang en stedenbouwkundige structuur. Daarnaast zijn de 
ontwikkelingen die plaats hebben gevonden ieder verschillend, waardoor het moeilijk wordt om effecten te 
generaliseren. Een aanbeveling zou zijn om dit onderzoek de komende jaren door te zetten bij alle steden waar 
grootschalige ingrepen plaatsvinden of plaats hebben gevonden. Een andere aanbeveling is om vaker 
passantentellingen te verrichten waardoor een nauwkeuriger inzicht in de effecten van fysiek ruimtelijke ingrepen 
verkregen kan worden. 

In het onderzoek naar de trekkers is een 8-tal binnensteden onderzocht waarin zich een Media Markt of Zara heeft 
gevestigd in de afgelopen tien jaar. In vier van deze steden is een Zara gekomen of gewijzigd van locatie. In vijf 
steden is een Media Markt gekomen. Uit de analyse van deze selectie zijn een aantal overeenkomstige effecten op 
de passantenstromen naar voren gekomen. Hierdoor is het verband tussen het toevoegen van een trekker en het 
veranderen van de passantenstromen aangetoond. Hiermee is de verwachting die in hoofdstuk 1 is uitgesproken 
bevestigd. Na het toevoegen van een Media Markt of Zara kan in het eerste jaar na vestiging de indexwaarde 
toenemen met 10 tot 20 indexpunten. Dit effect is zeer lokaal. Om met meer zekerheid de overeenkomsten tussen 
de uitkomsten van het onderzoek te bevestigen is het aan te bevelen om meerdere soortgelijke situaties te 
onderzoeken.  

Om met meer zekerheid de overeenkomsten tussen de uitkomsten van het onderzoek te bevestigen is het aan te 
bevelen om meerdere soortgelijke situaties te onderzoeken. Het onderzoek is puur gebaseerd op gegevens 
betreffende veranderingen in of verschuivingen binnen het winkelaanbod en veranderingen in passantenaantallen. 
Hierdoor is er weinig rekening gehouden met ander factoren die van invloed kunnen zijn op passantenstromen. 
Voorbeelden hiervan zijn: herkenningspunten in winkelcentra, straatmeubilair, straatbreedte, aantal 
toegangswegen, bereikbaarheid etc. Doordat er vele factoren van invloed zijn op de passantenstromen in een 
winkelgebied is het aan te bevelen om dit onderzoek voort te zetten en meerdere mogelijke invloeden te 
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onderzoeken door middel van multivariate analyses. Ook het onderzoeken van meerdere winkelgebieden kan de 
validiteit van de bevindingen verhogen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de waarde van elk telpunt weer te 
geven als een indexwaarde. Deze indexwaarde geeft een waarde aan in relatie tot het drukste punt. De 
gevoeligheid van deze methode is groot omdat het aantal waargenomen passanten op een telpunt beїnvloed kan 
worden door incidentele gebeurtenissen. In het onderzoek is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat externe factoren 
zoals een brand in een winkelcentrum, een markt of een ‘Prijzencircus’ de passantenaantallen sterk kunnen 
beïnvloeden. Door vaker tellen op telpunten en uitschieters buiten beschouwing te laten kan de betrouwbaarheid 
van de resultaten verhoogd worden.  

 
Nu duidelijk is dat fysiek ruimtelijke ingrepen in winkelgebieden invloed hebben op passantenstromen, zullen deze 
ingrepen ook invloed hebben op de waarde van het vastgoed. In deze studie is dit echter niet onderzocht. Dit zou 
het onderwerp van een vervolgonderzoek kunnen zijn. 
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Bijlage I Begrippenlijst 

 
Binnenstad (meer dan 400 winkels) 
In feite gaat het hier om de top-17 winkelgebieden van Nederland, waarvan de binnensteden van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht onderdeel vormen. 
 
Conurbatie 
Een conurbatie is een agglomeratie (stedelijk gebied) dat bestaat uit een aantal steden die, door bevolkingsgroei 
en uitbreiding fysiek aan elkaar vast gegroeid zijn en daardoor uit een aaneengesloten bebouwd gebied bestaan. 
 
Frictieleegstand 
Frictieleegstand is het feit dat aanbod en vraag nooit geheel in balans zijn, biedt de gebruikers de mogelijkheid te 
wisselen van huisvesting. Frictieleegstand is noodzakelijk om verhuisbewegingen mogelijk te maken. Aangenomen 
kan worden dat een leegstand van 5% nodig is voor een efficiënte markt. Daalt de leegstand tot beneden dit 
percentage dan is er sprake van een overspannen markt (commercieel Vastgoed, 2002). 
 
Hoofdwinkelgebied groot  (200-400 winkels) 
Een hoofdwinkelgebied is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten in de 
detailhandel bedraagt 200 tot 400 winkels. Voorbeelden zijn Bussum-centrum of Delft-centrum. 
 
Hoofdwinkelgebied klein (100-200 winkels) 
Een hoofdwinkelgebied is het grootse winkelgebied in een woonplaats. Het aantal verkooppunten in de 
detailhandel bedraagt 100-200 winkels. Voorbeelden zijn Franeker-centrum of Putten-centrum. 
 
Passantenklasse 
Klasse  waarbinnen het passantenaantal van het desbetreffende verkooppunt ligt. De klassenindeling is gebaseerd 
op de landelijk gevonden resultaten. 
0-5.000    20.000-25.000  
5.000-10.000   25.000-40.000 
10.000-15.000   4000  
15.000-20.000 
 
Segment 
De verhouding tussen e maximale passantenwaarde in een winkelgebied en de passantenwaarde van het betref-
fende unit bepaalt de kwaliteitswaardering. Dit is gebaseerd op de indeling die E.J. Bolt hanteert in zijn boek 
“winkelvoorzieningen in waarde geschat”. 
A1- locatie  75-100% 
A2- locatie   50-75% 
B1- Locatie   25-50% 
B2- Locatie    10-25% 
C- locatie     5-10% 
 
Standplaatskwaliteit 
 
Trekkers 
Onder trekkers vallen in ieder geval de aanwezige supermarkten en alle andere winkels gericht op de verkoop van 
voedingswaren met een winkelverkoopvloeroppervlak van minimaal 800 m2 als ook in ieder geval alle 
warenhuizen (Bijenkorf, V&D en Hema), een beperkt aantal ketens (te weten: Blokker, C&A, Giraffe, H&M, 
Kwantum, Kijkshop, Marskramer, Novalux) en alle winkels met een winkelverkoopvloeroppervlak van meer dan 
800 m2. In wijkwinkelcentra worden ook alle formules in de branche drogisterij genoemd (Locatus, 2011).  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Agglomeratie
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Unit_id 
Uniek nummer toegekend aan een winkelunit. 
 
Winkelvloeroppervlak (WVO) 
Het winkelvloeroppervlak van een winkel wordt in het veld opgemeten. Het gaat hier om alle overdekte, voor de 
consument toegankelijke en zichtbare ruimte. Dit is ook de (zichtbare) ruimte achter de toonbank en de etalage, 
maar bijvoorbeeld niet de personeelsruimten, magazijnen en buitenverkoop. Alleen voor detailhandel wordt dit 
bijgehouden.  
 
In de Goads van Zwolle is een daling van ongeveer 10 indexpunten zichtbaar op de Oude Vismarkt en de Broer-
enstraat. Op de belangrijkste winkelstraten de Melkmarkt en de Diezerstraat is een toename van 52 respectievelijk 
40 en 11 indexpunten zichtbaar. Dit is mede te verklaren door de ontwikkeling van Maagjesbolwerk. 
 
Goad 
Mr. Charles E. Goad was een Canandees die verantwoordelijk was voor het maken van plattegronden ten behoeve 
van brandveiligheid. In 1875 begon hij een eigen bedrijf in Montreal met het maken van gedetailleerde 
plattegronden. 
 
De details waren erg belangrijk: in die tijd waren bijna alle gebouwen van hout gemaakt en daarom was het heel 
belangrijk te weten of panden los of verbonden waren. De eerste afnemers van deze plattegronden waren 
brandverzekeringsbedrijven. 
 
Uiteindelijk zijn deze Goad Plans ook in Europa gearriveerd. Net als in Amerika en Canada maakt een breed scala 
aan bedrijven en organisaties gebruik van deze plattegronden. U kunt hierbij onder andere denken aan 
vastgoedbedrijven, gemeenten, onderzoeksbureaus en retailers. 
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Bijlage II Dataverzameling 
 

Data Locatus 
Hieronder zijn de producten weergegeven die Locatus aanbied en wordt omschreven wat de corebusiness is van 
het bedrijf. De basis voor de producten van Locatus worden gevormd door de winkelpassantentellingen en de 
verkooppunten registratie. Locatus beschikt over een database met 220.000 verkooppunten in Nederland en 
210.000 verkooppunten in België.  
 
Winkelpassantentelling 
Bij de winkelpassantentelling worden druktepatronen van verschillende delen van een winkelgebied geteld en 
geregistreerd. Het telschema van de winkel passantentellingen gaat uit van minimaal 24 telposities, waarbij 
volgens een roulerend telschema door 2 personen wordt geteld. Elke telpositie wordt viermaal per dag gedurende 
exact vijf minuten geteld. Het eerste blok tellingen valt tussen 10.00 uur en 11.30  uur, het tweede blok tellingen 
tussen 11.45 uur en 13.15 uur, het derde blok tellingen tussen 13.45 en 15. 15 uur en het laatste blok tellingen 
tussen 15.30 en 17.00 uur. Tellingen worden verricht in twee richtingen. Alleen voetgangers en personen in een 
rolstoel worden geteld. Niet meegeteld worden: kinderen in een kinderwagen; constant langslopend 
winkelpersoneel, bewakingsdiensten, bezorgers, politie en dergelijke. Op zeer drukke punten wordt twee keer 
tweeënhalve minuut in één richting geteld. Vervolgens wordt het gevonden testresultaat verdubbeld. Op alle 
telposities wordt op een identieke wijze geregistreerd. Voor het berekenen van de bezoekersaantallen wordt 
gekeken naar de vier drukste punten in het winkelgebied. De grootte van het winkelgebied (aantal verkooppunten) 
bepaalt de geschatte penetratie, waarmee het gemiddelde van de vier drukste punten wordt vermenigvuldigd, 
hieruit volgt het bezoekersaantal. 
 
Om per winkelgebied tot weekcijfers te komen, wordt gebruik gemaakt van grote aantallen transactiecijfers van 
beeldbepalende winkelvormen over langere perioden. De verhouding tussen de transactiecijfers van de zaterdag 
en de overige dagen maakt het mogelijk een raming te geven voor de afzonderlijke dagen van de week. Is eenmaal 
het aantal bezoekers vastgesteld, dan kan per telpositie de penetratiegraad worden berekend. De penetratiegraad 
is het totaal aantal passanten langs een telpunt gedeeld door het totaal aantal bezoekers aan dat winkelgebied. 
Met de penetratiegraad wordt duidelijk welk aandeel van de bezoekers bepaalde delen van het winkelgebied 
aandoen. De gemiddelde penetratiegraad is een indicator hoe goed een winkelgebied doorstroomt. 

Als laatste worden de gevonden waarden geografisch geïnterpoleerd naar de overige delen van het winkelgebied. 
Het daaruit resulterende kaartbeeld geeft een zo goed mogelijk impressie van het druktebeeld binnen het 
betreffende winkelgebied. Projectie van deze gegevens naar de individuele winkels levert een digitaal bronbestand 
op, waarin het aantal passanten per winkel is opgenomen. 

De winkelgebieden in de database van Locatus worden minimaal één keer per twee of drie jaar op een zaterdag 
geteld. De overige weekgegevens worden bepaald doordat retailketens kassa transactiecijfers aan Locatus 
aanlevert. Deze gegevens worden in een periode van 52 weken per jaar, per filiaal, per uur vastgelegd (Locatus, 
2010) 
 
Verkooppunt verkenner 
De verkooppunt verkenner van Locatus is een bestand waarin niet alleen de NAW- gegevens van alle 
verkooppunten worden bijgehouden. In het bestand wordt de formule van de winkel, het vloeroppervlak, de 
branchering, de naam van het winkelgebied, het type winkelgebied en informatie omtrent wijk, gemeente en 
provincie bijgehouden. Deze informatie wordt in winkelgebieden jaarlijks gecontroleerd en verwerkt. In gebieden 
met verspreide bewinkeling wordt minimaal één keer in de 3 jaar gecontroleerd. Circa 95% van de informatie in 
het bestand van de verkenner voldoet aan bovenstaande criteria. 
 
Winkels hebben een hogere mutatiegraad dan aanvankelijk wordt gedacht. De gemiddelde mutatiegraad licht 
ongeveer op de 15% per jaar. Een team van buitendienst medewerkers zijn dagelijks bezig de verkooppunten in 
kaart te brengen. Naast het registreren van de winkels wordt in binnensteden ook de pandkwaliteit en het 
marktsegment geregistreerd.  
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Goad Plans 
Door de werkzaamheden van de buitendienst kunnen Goad plannen opgesteld worden. Een Goad Plan is een 
gedetailleerde digitale plattegrond van een winkelgebied. Tot op pandniveau kunnen de pandcontouren, 
straatnamen, huisnummers en gebruik en activiteiten worden gevisualiseerd. Daarnaast kan in een Goad worden 
weergegeven welke passantenklasse en marktsegment de panden behoren. Onderscheid wordt gemaakt in het 
ABC-segment. Elk winkelgebied dat in de Goads staat wordt minimaal één keer per jaar door Locatus 
gecontroleerd.  
 
De basis van de pandcontouren ligt bij de gegevens zoals ze verstrekt worden bij het Kadaster. Deze gegevens 
worden gecontroleerd door medewerkers van de buitendienst van Locatus. Bij afwijkingen worden deze gegevens 
aangepast. De vierkante meters winkeloppervlak worden opgevraagd bij huurders en in de meeste gevallen 
nagemeten.  
 
Parkeer verkenner 
Alle parkeergarages en vrij toegankelijke parkeergarages worden elk jaar volledig gecontroleerd. Het 
aantalparkeerplaatsen, openingstijden en tarieven, betaalmogelijkheden, doorrijhoogte zijn gegevens die worden 
opgenomen in de parkeerverkenner. In de parkeerverkenner wordt ook de naam en het type winkelgebied 
weergegeven. De informatie over het aantal parkeerplaatsen en de tarieven worden opgevraagd bij de beheerders 
van de parkeergarages.  
 
Verzorgingsgebied Verkenner 
Door de hoge winkeldichtheid in Nederland kan elke consument een keuze maken uit een groot aantal 
winkelgebieden. Voor consumenten zijn er een aantal afwegingen, die voorafgaan aan een keuze voor een bepaald 
winkelgebied. Gedacht kan worden aan afstand, aantal verkooppunten, winkelvloeroppervlakte en de trekkers in 
een winkelgebied. Omdat consumenten voor hun dagelijkse boodschappen minder ver willen reizen dan voor de 
niet-dagelijkse boodschappen heeft Locatus voor elke winkelgebied een dagelijks en niet- dagelijks 
verzorgingsgebied toegekend.  
 
De Verzorgingsgebieden Verkenner biedt een volledig overzicht van alle winkelgebieden in Nederland en hun 
aantrekkingskracht op de consument. Winkelgebieden worden grotendeels naar omvang gesegmenteerd op 
diverse typologieën. Zo worden onder ander binnensteden onderscheiden, maar ook de wijk- en buurtcentra.  
 
Voor elk winkelgebied wordt de aantrekkingskracht modelmatig bepaald. De aantrekkingskracht wordt onder 
andere uitgedrukt in het aantal standaard consumenten: de Nederlandse maatstaf voor de aantrekkelijkheid en 
daarmee het functioneren van het winkelgebied. Deze aantrekkingskracht wordt zowel voor dagelijkse als niet-
dagelijkse goederen berekend. 
 
Attractiviteit van winkelgebieden 
De attractiviteit van een winkelgebied wordt o.a. bepaald door de omvang van het winkelgebied ( in aantal winkels 
en winkelvloeroppervlak) en de diversiteit van het aanbod. Op basis van deze criteria heeft elk winkelgebied een 
geïndexeerde score gekregen, waarbij het gemiddelde Nederlandse winkelgebied een score van 100 heeft. 
 
Afstand tot winkelgebieden 
Als detailniveau is gekozen voor buurten die Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert. Hiervoor is gekozen 
omdat dit vooral in stedelijke gebieden redelijk uniforme gebieden zijn qua bevolkingssamenstelling. Bovendien 
zijn buurten veelal gescheiden door geografische barrières, zoals wegen, water en spoorlijnen. Voor elke buurt in 
Nederland is de afstand over de weg berekend tot elk winkelgebied dat binnen de koophorizon van de consument 
ligt.  
 
De koophorizon geeft aan hoever consumenten bereid zijn te reizen voor de aanschaf van bepaalde producten. 
Deze afstand is afhankelijk van de aard van hun aankopen en de nabijheid van alternatieve winkelgebieden. 
Aangenomen wordt dat naarmate de afstand toeneemt de bereidbaarheid afneemt. 
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Het model 
Zodra voor elke buurt bekend is welke winkelgebieden binnen de koophorizon liggen, wat de afstand tot die 
winkelgebieden is en wat de attractiviteit van elk winkelgebied is, kan de toedeling starten. In deze toedeling 
wordt de kans bepaald dat een consument uit een bepaalde buurt een bezoek brengt aan een bepaald 
winkelgebied. Op het moment dat dit voor alle buurten is gebeurd, kan het model een slag worden gedraaid. Er 
kan voor elk winkelgebied worden bepaald uit welke buurten de consumenten een bepaald winkelgebied 
bezoeken. Per buurt is het aantal inwoners bekend en de kans dat die inwoners uit die buurt al hun aankopen 
doen in het betreffend winkelgebied. Als het aantal inwoners in het hele verzorgingsgebied wordt vermenigvuldigd 
met de kans (binding) dat ze in het winkelgebied hun aankopen doen, ontstaat een totaal aantal consumenten dat 
al haar aankopen in dat winkelgebied doet. Dit aantal wordt ook wel het aantal ‘standaarconsumenten’ genoemd.  
 
Met behulp van dit totaal aan ‘standaardconsumenten’ kunnen vervolgens de primaire (50%) en secundaire (80%) 
verzorgingsgebieden van het winkelgebied worden afgebakend. Hiervoor worden alle buurten die een 
marktaandeel hebben voor dit winkelgebied geanalyseerd. 
 
Voor de bepaling van het primaire en secundaire verzorgingsgebied worden net zolang buurten toegevoegd totdat 
er 50% en vervolgens 80% van het totaal aantal standaard consumenten aan het verzorgingsgebied zijn toegekend. 
De buurt met het hoogste marktaandeel wordt daarbij als eerste toegevoegd en degene met het laagste 
marktaandeel als laatste. Zodra deze gebieden zijn bepaald, wordt het aantal inwoners in het primaire en 
secundaire gebied bepaald. 
  
Tot slot wordt het gemiddelde marktaandeel, de gemiddelde bestedingsindex (door Locatus bepaald op basis van 
CBS inkomensgegevens) en de score toegekend aan het winkelgebied (CBS, 2010). 
 
Per winkelgebied zijn twee verzorgingsgebieden bepaald; één voor dagelijkse en één voor niet-dagelijkse 
aankopen. Er wordt aangenomen dat consumenten bereid zijn verder te reizen voor niet-dagelijkse dan voor 
dagelijkse goederen, daarom is de weging voor de factor afstand in het model voor dagelijkse goederen zwaarder. 
Bovendien is een aparte attractiviteitindex bepaald voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen.   

Validiteit data Locatus 

Bij zowel de verkooppunten analyse als de parkeergarage analyse kan gesteld worden dat de validiteit zeer groot 
is. Deze data worden één jaarlijks gecontroleerd en gemeten. Aangenomen kan worden dat bij een parkeergarage 
niet meerdere malen per jaar de kosten of de kenmerken van een garage zullen wijzigen.  
 
Bij de verkooppunten hebben de mutaties van gemiddeld 15% per jaar effecten op de juistheid van de data 
gedurende het jaar. Echter zal dit niet direct nadelige gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van de gegevens.  
 
De winkelpassanten telling wordt gebruikt om inzicht te verschaffen in passantenstromen. Elk gebied wordt eens 
per 2 à 3 jaar  in het voor- en najaar geteld. Per gebied worden op minimaal 24 strategische plekken tellingen 
uitgevoerd. Twee personen rouleren over de minimaal 24 strategische plekken. Er wordt gestreefd naar een 
verdeling waarbij informatie wordt verzameld over de belangrijkste punten en de drukst belopen delen binnen het 
de winkelgebieden. Op alle telposities wordt een identieke wijze van registeren gebruikt. De grootte van het 
winkelgebied  (aantal verkooppunten) bepaalt de geschatte penetratie, waarmee het gemiddelde van de vier 
drukste punten wordt vermenigvuldigd. Dit resulteert in het bezoekersaantal in één week het winkelgebied. 
 
Een van de kritieke punten op deze methode is dat niet constant word geteld, maar dat er een schatting gemaakt 
word. Factoren die direct invloed hebben op de passantenstroom zijn, het weer, verkeerskundige ingrepen en de 
eventuele festiviteiten of evenementen die zich afspelen. In de rapportages van de tellingen wordt hiervan kennis 
gegeven. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met evenementen bij het plannen van de tellingen. Bij 
slecht weer wordt de telling gecanceled. 
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Data verzamelen onderzoek 
Om antwoorden te vinden op de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen is er specifieke data nodig. Deze 
data moet ervoor zorgen dat er verschillende stellingen bewezen kunnen worden, en hypothesen geaccepteerd of 
verworpen worden. 
 
Het doel is een database te ontwikkelen waarin steden staan die een ontwikkeling hebben ondervonden. Het gaat 
om ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, in deze periode heeft Locatus passantenonderzoeken gedaan. 
Uiteindelijk moet zichtbaar worden of de passantenstromen binnen een winkelgebied gewijzigd zijn door een 
fysieke ingreep. 
 
In dit hoofdstuk zal inzicht worden gegeven hoe de data verzameld is, ten behoeve van het onderzoek, en wat het 
uiteindelijk resultaat is van de  acces database. Dit subparagraaf is opgebouwd uit; ontwikkelingen in Nederland, 
passantentellingen Locatus, opbouw van de acces database en de fysieke factoren die onderzocht gaan worden.  
 
Ontwikkelingen in Nederland  
In eerste instantie is onderzoek gedaan naar alle ontwikkelingen in zowel binnensteden als centrale 
winkelgebieden in Nederland, van steden met meer inwoners dan 40.000. Om alle ontwikkelingen in kaart te 
brengen is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de reeks boeken van “Nieuw Commercieel Vastgoed in Nederland” 
(2002 t/m 2010) en de database van de Nederlandse Raad van winkelcentra (NRW). Ook is er gebruik gemaakt van 
diverse websites van Projectontwikkelaars en gemeenten. In kaart is gebracht welke ontwikkeling er plaats hebben 
gevonden, zoals; toevoeging commercieel vastgoed, parkeren, kantoren en Leisure. Vervolgens konden er 
verschillende ontwikkelingen gegeneraliseerd worden (Nieuw Commercieel vastgoed, 2004 t/m 2010)(NRW, 
2010). 
 
Passantentellingen Locatus 
Nadat alle ontwikkelingen in kaart zijn gebracht, is gekeken naar de passantentellingen van Locatus. Per 
binnenstad en centraal winkelgebied is onderzocht of er van zowel voor als na de fysieke ingreep in de stad een 
passantentelling is gedaan. Daar zijn uiteindelijk 53 steden van overgebleven die aan deze criteria voldoen. Deze 
selectie (zie bijlage X) zal vanaf nu “selectie winkelgebied” heten.  
 
Opbouw database 
De database waar de data voor het onderzoek uit is geput, is als volgt opgebouwd (zie figuur 9.1). Eerst zijn alle 
verkooppunten (VKP) per jaar in de database 
toegevoegd. Vervolgens is daar een Query

1
 voor 

gebouwd met als input de selectie winkelgebied. 
Daaruit volgt de verkooppunt selectie (VKP selectie) 
waar alleen de data instaat voor de winkelgebieden 
die eerder zijn geselecteerd. 
 
Het update overzicht zorgt ervoor dat er uiteindelijk 
een totaal overzicht gecreëerd is waarin alle steden 
staan die voldoen aan de eerder geformuleerde 
criteria. In het overzicht is per stad, per winkel, van 
alle jaren vanaf 2003 de winkelnaam en de grote 
(VVO) zichtbaar. Als er gefilterd wordt op een stad 
wordt zichtbaar welke trekkers er verschoven, 
toegevoegd en/of verwijderd zijn. Ook de winkels die 
een nieuwe huurder/eigenaar hebben worden 
zichtbaar. 
 

                                                           
1
 Met een query (Engels voor vraagstelling) wordt in de informatica een opdracht bedoeld die aan een database wordt gegeven om een 

bepaalde actie uit te voeren 

Update overzicht (2010) 

 

Query (2010) 

Selectie winkelgebied 

VKP (2010) 

Totaal Overzicht 

VKP selectie (2010) 

Figure 9.1: Acces database (voorbeeld voor het jaar 2010) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Database
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Nu overzichtelijk is welke ingrepen er in de steden hebben plaats gevonden, kan er onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende fysieke factoren. Deze zijn te onderzoeken voor verschillende steden waardoor er 
meerdere vergelijkbare gevallen worden belicht. Als gegevens sterk overeenkomen kan hieruit een bepaalde 
toewijsbaarheid van verschillende factoren worden geconcludeerd. Dit komt de generaliseerbaarheid van de 
uitkomsten ten goede. 
 
Bij een binnenstad gaat het om de top 17 winkelgebieden in Nederland, waarvan de binnensteden van 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht onderdeel uitmaken. Een hoofdwinkelgebied 
(groot) is het grootste winkelgebied in een woonplaats. Het aantal verkooppunten in de detailhandel bedraagt 200 
tot 400 winkels. Daarnaast wordt ook gekeken naar hoofdwinkelgebieden (klein), deze winkelgebieden bestaan uit 
100-200 winkels (NRW, 2010; Bolt, 2003).  

 

 

 

 

 


