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vies bij het uitvoeren van dit onderzoek. Daarnaast bedank ik alle collega’s bij Platform
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interviews als ook Locatus voor het verschaffen van de benodigde data.

Rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen!

Nadja Bressers

Juli 2011





SAMENVATTING

Aanleiding

De winkelmarkt werd decennialang gekenmerkt door groei. Het kernwinkelgebied ver-

toonde evenredig met de conjunctuur bewegingen van expansie en contractie. Op het

moment van economische groei, ontstond er meer vraag naar winkelruimte met als gevolg

expansie van het kernwinkelgebied en het verwinkelen van aanloopstraten. Economische

neergang en minder vraag naar winkelruimte leidde tot contractie van het kernwinkelge-

bied en leegstand in de aanloopstraten. Een aanloopstraat is een straat die onderdeel uit-

maakt van de binnenstad. Aanloopstraten behoren niet tot het kernwinkelgebied, maar

staan wel in verbinding met of vormen de entree naar het kernwinkelgebied. De aanloop-

straten behoren tot het B- en C-milieu. Daarnaast is een aanloopstraat te typeren door

relatief veel kleinschalig, zelfstandig ondernemerschap en een hoge mate van functie-

menging van detailhandel, horeca, ambacht, dienstverlening en in mindere mate de

woonfunctie. Er is een differentiatie in aanloopstraten aan te brengen op basis van de

ligging, de verkeersfunctie en het bezoekdoel wat leidt tot vijf typen aanloopstraten zoals

weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Typen aanloopstraten

Typering Verkeersfunctie Bezoekdoel

Type 1. Verbinding met bronpunt Auto Recreatief & Doelgericht

Type 2. Verbinding met bronpunt Voetganger Recreatief

Type 3. Solitair gelegen Auto Doelgericht

Type 4. Uitwaaier Voetganger Recreatief

Type 5. Uitwaaier Auto Recreatief & Doelgericht

Het functioneren van de aanloopstraat wordt voornamelijk bepaald door de aanwezige

functies en actoren, de attractiviteit, de bovengenoemde ruimtelijke dynamiek, diverse

ontwikkelingen op de winkelmarkt en het type aanloopstraat. Door huidige ontwikkelin-

gen wordt de winkelmarkt niet langer zonder meer gekenmerkt door groei. Onder andere

de vergrijzing, bevolkingskrimp en het internetwinkelen beginnen hun weerslag te heb-

ben op de binnenstad. De problemen manifesteren zich met name in de aanloopstraten.

De hoogte van de leegstand, de omzet van de ondernemers, het huurprijsniveau en de

omvang van de passantenstroom worden hierdoor beïnvloed. Door de ontwikkelingen van

de laatste jaren lijkt het erop dat deze problemen een structurele vorm aan gaat nemen.

De langdurige leegstand en de daarmee vaak gepaarde verloedering leiden ertoe dat de

aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu in de aanloopstraten verder afneemt. Om de

negatieve ontwikkelingen tegen te gaan moet er iets veranderen. Voor de uniciteit en

diversiteit van het winkelaanbod is het aanbod aan de rand van het kernwinkelgebied

namelijk van groot belang.

Dit onderzoek richt zich op de toekomst van aanloopstraten waarvan het functioneren

verslechtert. Dit leidt tot de volgende probleemstelling:

Op welke wijze en met welke maatregelen kan een slecht functionerende aanloopstraat

structureel verbeterd worden?



Maatregelen & effecten

Om de leegstand en verloedering van de aanloopstraten tegen te gaan en het onderschei-

dend vermogen van de binnenstad te versterken dienen de actoren maatregelen te ne-

men. Er is onderscheid te maken tussen ruimtelijk-functionele, fysiek-ruimtelijke, econo-

misch-organisatorische en juridisch-planologische maatregelen. Er dient een pakket aan

maatregelen afgestemd te worden op het type aanloopstraat. Om maatregelen af te kun-

nen stemmen op het type aanloopstraat is het zaak de effecten van maatregelen in deze

type aanloopstraten nader te bekijken. Op basis van de typering zijn tien casestudies ge-

selecteerd waar maatregelen zijn uitgevoerd. Elk type wordt vertegenwoordigd door twee

casestudies. Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten is data van Locatus ver-

zameld en zijn de betrokken gemeente van en ondernemers in de straat geïnterviewd.  Op

de volgende pagina worden de effecten van de maatregelen in een tabel weergegeven.



Tabel 2 Effecten van maatregelen

Aanloopstraat Maatregel Effect

Type 1. Aanloopstraat met bronpunt – auto

Vughterstraat, Den Bosch Optimaliseren inrichting openbare ruimte Vergroten aantrekkingskracht op

consumenten en ondernemers.

Toevoegen bronpunt Toename passantenintensiteit

Kruisstraat, Haarlem Optimaliseren inrichting openbare ruimte Verlengen van de verblijfsduur

van consumenten in de straat.

Optimaliseren routing Vergroten van het combinatiebe-

zoek vanuit het kernwinkelge-

bied; betere standplaatskwaliteit.

Type 2. Aanloopstraat met bronpunt – voetganger

Folkingestraat, Groningen Optimaliseren routing Verhogen passantenintensiteit;

Afname leegstand; Toename

huurprijsniveau

Nieuwstraat, Deventer Verbreden bestemmingsplan Afname aantal verkooppunten;

Afname leegstand

Type 3. Solitaire aanloopstraat

Boschstraat, Breda Optimaliseren inrichting openbare ruimte Toename herhalingsbezoek;

Stabilisatie leegstand

Voorstraat-Noord, Dordrecht Clusteren & opstellen marketingplan Vergroten aantrekkingskracht op

doelgerichte consument;

Verbetering vestigingsmilieu

Type 4. Uitwaaier – voetganger

Lange Hezelstraat, Nijmegen Optimaliseren inrichting openbare ruimte

& markeren entree & opstellen marketing-

plan & Optimaliseren presentatie gevel

Verlengen van verblijfsduur;

Vergroten van het combinatiebe-

zoek vanuit het kernwinkelge-

bied; Verbetering vestigingsmili-

eu voor trekkers.

Rijnstraat, Arnhem Investering vastgoedeigenaren Verbetering vestigingsmilieu;

Afname leegstand

Type 5. Uitwaaier – auto

Laarstraat, Zutphen Optimaliseren inrichting openbare ruimte Afname leegstand; Consument

keert later om naar kernwinkel-

gebied

Clusteren Verbetering vestigingsmilieu

Haagdijk, Breda Optimaliseren routing & winkelstraatma-

nagement

Stabilisatie



Conclusie & aanbevelingen

Om het functioneren van de aanloopstraten structureel te verbeteren is het zaak dat be-

trokken partijen investeren in deze straten. Het wordt allereerst aanbevolen de bestem-

mingen te verbreden. Aanvullend is het wenselijk dat eigenaren omzethuur gaan hante-

ren en dat ondernemers actief participeren in het aantrekken van zowel nieuwe onder-

nemers als consumenten. Is dit niet voldoende, dient per situatie een pakket aan maatre-

gelen uitgevoerd te worden. Hiervoor is het zaak het perspectief van de aanloopstraat te

bepalen. Niet elke aanloopstraat is namelijk nog even kansrijk als winkelstraat. Het per-

spectief wordt bepaald door het type aanloopstraat en de situatie op de lokale winkel-

markt. Er wordt onderscheid gemaakt in groei, stabilisatie en krimp van de lokale winkel-

markt. Vraag, aanbod en leegstand verschillen tenslotte sterk per regio, gemeente en bin-

nenstad. In tabel 3 op de volgende pagina is per lokale winkelmarktsituatie en per type

aanloopstraat het perspectief in plussen en minnen weergegeven, evenals de strategie met

het daarbij passende pakket aan maatregelen. Voor elke straat dient gekozen te worden

voor een specifieke strategie waar gericht in wordt geïnvesteerd door zowel gemeente, als

vastgoedeigenaren en ondernemers. Op het moment van investeren in de commerciële

functie is het zaak dat de betrokken partijen het belang en de meerwaarde van de straat

inzien. Op het moment dat zij dit uitdragen zal dit meer aangenomen worden door de

consument, en zal ook het vestigingsklimaat verbeteren. Immers, zij laten zien het per-

spectief van de straat te onderkennen, wat aanstekend zal werken.

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen voor verder onder-

zoek gedaan worden. Het is aan te raden om aanvullend onderzoek te doen naar de ei-

gendomssituatie in aanloopstraten en mogelijke constructies om de eigenaren meer be-

trokken en verantwoordelijk te maken. Daarnaast zou het interessant zijn empirisch on-

derzoek te verrichten naar alle aanloopstraten in Nederland. Van dit empirische materiaal

dient een database opgezet te worden, waardoor meer inzicht wordt verkregen in het

functioneren van aanloopstraten. Tenslotte zou het gezien het toekomstbeeld van de

winkelmarkt interessant zijn een soortgelijk onderzoek voor meerdere soorten winkelge-

bieden uit te voeren.



Tabel 3 Pakket aan maatregelen

Type aanloopstraat Situatie lokale winkelmarkt

Groei Stabilisatie Krimp

1. Bronpunt – auto ++ + + –

High street

Branchering – functie

Optimaliseren OR

Voetgangersgebied

Auto te gast

Toevoegen functie

Branchering – functie

Optimaliseren OR

Optimaliseren routing

Convenience shopping

Functieverandering

Vestigen trekker

Branchering – functie

Autoverkeer faciliteren

2. Bronpunt – voetganger ++ + + –

High street

Branchering – functie

Optimaliseren routing

Winkelcircuit

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Markeren entree

Optimaliseren routing

Being & Buying

Functieverandering

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Markeren entree

Optimaliseren routing

3. Solitair gelegen + – – – –

Themacluster

Clusteren

Optimaliseren OR

Bewegwijzering

Marketingplan

Mix & Match

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren OR

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

Functieverandering

Transformatie

Saneren & nieuwbouw

4. Uitwaaier – voetganger + + – –

Shoproute

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Optimaliseren routing

Snuffel & Ontdek

Functieverandering

Vestigen zelfstandigen

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Marketingplan

Broedplaats

Functieverandering

Vestigen zelfstandigen

Transformatie

Opstellen marketingplan

5. Uitwaaier – auto + – – – –

Shop & ride

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Bewegwijzering

Marketingplan

Optimaliseren routing

Autoverkeer faciliteren

Mix & Match

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren OR

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

Functieverandering

Transformatie

Saneren & Nieuwbouw
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

DEN HAAG – Nederlandse binnensteden staan voor een drastische verandering. De ko-

mende jaren verdwijnt minstens een kwart van de winkels, waardoor ‘de stad’ fors krimpt.

‘Het winkelhart wordt veel kleiner. De hoofdwinkelstraten blijven bestaan, maar de zaken

op de aanlooproutes vertrekken’, aldus onderzoeker Frank Quix, die de leerstoel retail

marketing bekleedt aan de Universiteit van Amsterdam. (Nederlands Dagblad, 22-11-2010)

Aanlooproutes of aanloopstraten zijn straten die onderdeel uitmaken van de binnenstad.

Zij behoren niet tot het kernwinkelgebied, maar vormen wel de verbinding met, of de

entree naar, het kernwinkelgebied. Daarnaast is een aanloopstraat te typeren door rela-

tief veel kleinschalig, zelfstandig ondernemerschap en een hoge mate van functiemenging

van detailhandel, horeca, ambacht, dienstverlening en in mindere mate de woonfunctie.

Door sterk toegenomen filialisering zijn alle kernwinkelgebieden in de Nederlandse bin-

nensteden op elkaar gaan lijken. Dit hoeft geen probleem te vormen, de consument zoekt

altijd naar de bekende merken. De gemaksaankopen worden snel bij de vertrouwde He-

ma, Blokker en soortgelijke winkelketens gedaan. De consument is echter ook op zoek

naar datgene dat de ene binnenstad onderscheidt van de andere binnenstad. Hiervoor

zullen andere vormen van winkelen en entertainment geboden moeten worden. Deze

andere vormen van detailhandel zijn te vinden in de gebieden rondom het kernwinkelge-

bied, in de aanloopstraten. Hier bevinden zich veel zelfstandige ondernemers die zich in

branchering, in de assortimentsvoering, maar ook in de eigen benadering van de klant

onderscheiden. Deze aanloopstraten kunnen voor een heel belangrijk deel het unieke, het

onderscheidende van de binnenstad in vergelijking met andere binnensteden bepalen. De

detailhandel in deze straten heeft door de loop der jaren zijn ups en downs gekend, op-

bloei naast leegstand.

De winkelmarkt werd decennialang gekenmerkt door groei. Het kernwinkelgebied ver-

toonde daarnaast evenredig met de conjunctuur bewegingen van expansie en contractie.

Op het moment van economische groei, ontstond er meer vraag naar winkelruimte met als

gevolg expansie van het kernwinkelgebied en het verwinkelen van aanloopstraten. Eco-

nomische neergang en minder vraag naar winkelruimte leidden tot contractie van het

kernwinkelgebied en leegstand in de aanloopstraten. Door huidige ontwikkelingen wordt

de winkelmarkt niet langer zonder meer gekenmerkt door groei. Onder andere de veelei-

sende consument, de mobiliteit, het internet en ontwikkelingen in het aanbod, beginnen

hun weerslag te hebben op de binnenstad. De omvang van de passantenstroom, lokale

winkelbestedingen, de hoogte van de leegstand en de vastgoedwaardes in de binnenstad

worden hierdoor beïnvloed. De leegstand manifesteert zich zoals eerder genoemd met

name in de aanloopstraten. Deze leegstand in de aanloopstraten was lange tijd van con-

juncturele aard. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren lijkt het erop dat deze een

structurele vorm aan gaat nemen. De langdurige leegstand en de daarmee vaak gepaarde

verloedering leiden ertoe dat de aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu in de aanloop-

straten verder afneemt.
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Om de negatieve ontwikkelingen tegen te gaan moet er iets veranderen. Eerder werd

geschetst dat voor de uniciteit en diversiteit van het winkelaanbod het aanbod aan de

rand van het kernwinkelgebied van groot belang is. In acht moet echter worden genomen,

dat niet elke aanloopstraat perspectief zal hebben als winkelstraat en hierdoor wellicht

ruimte moet bieden aan andere functies.

Het is van belang dat betrokken partijen, wanneer de aanloopstraat perspectief heeft als

winkelstraat, zich gaan richten op het behouden en versterken van de aantrekkingskracht

en het onderscheidend vermogen dat aanloopstraten aan een winkelgebied kunnen bie-

den. Wanneer de aanloopstraat geen perspectief meer heeft als winkelstraat, dienen be-

trokken partijen zich te gaan richten op het faciliteren van ruimte voor andere functies in

deze aanloopstraat.

1.2 Probleem- en doelstelling

De aanloopstraten vormen vaak de entree van de binnenstad. Gemeenten zien het belang

van aanloopstraten voor het functioneren van de binnenstad steeds meer in. Dit inzicht

leidt ertoe dat zij vaker op zoek zijn naar een pakket aan maatregelen voor hun aanloop-

straten. De daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen heeft veel voeten in de aar-

de.

Naar aanleiding van de geschetste situatie is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Op welke wijze en met welke maatregelen kan een slecht functionerende aanloopstraat

structureel verbeterd worden?

Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Hoe is de huidige situatie op de winkelmarkt, en hoe is deze ontstaan?

2. Hoe zijn aanloopstraten te definiëren en te typeren?

3. Welke positie hebben de aanloopstraten op dit moment?

a. Welke factoren hebben invloed op het functioneren van aanloopstraten?

b. Wanneer functioneert een aanloopstraat slecht?

c. Wanneer heeft een slecht functionerende aanloopstraat gezien de huidige ontwikke-

lingen nog perspectief als winkelstraat?

4. Welke maatregelen bestaan er ter verbetering van het functioneren van aanloopstra-

ten?

a. Welke effecten hebben deze maatregelen?

b. Welke reeds uitgevoerde maatregelen zijn succesvol gebleken in welke typen aan-

loopstraten?

5. Wat is gegeven de lokale winkelmarktsituatie een haalbaar pakket aan maatregelen

voor verschillende type aanloopstraten die slecht functioneren?

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt:

Inzicht geven in de maatregelen die het functioneren van verschillende type aanloopstra-

ten structureel kunnen verbeteren.
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Met behulp van dit onderzoek wordt getracht een handvat te bieden om de potentie van

verschillende type aanloopstraten ten volle te benutten.

1.3 Onderzoeksopzet

Om de doelstelling te kunnen realiseren zal een aantal stappen doorlopen moeten wor-

den. In onderstaand schema worden deze stappen gevisualiseerd. Elke stap zal onder het

schema kort worden toegelicht.

Analyse

In de analysefase wordt aan de hand van literatuur en verkennende interviews inzicht

verkregen in drie aspecten. De achtergrond van de problematiek in aanloopstraten wordt

geschetst door het ontstaan van de Nederlandse winkelmarkt en het onstaan van de

huidige situatie op de winkelmarkt te beschrijven. Om de positie van aanloopstraten

duidelijk in kaart te brengen dient de context beschreven te worden aan de hand van een

definiëring en typering van aanloopstraten. Daarnaast worden maatregelen belicht

waarmee het functioneren van de aanloopstraat verbeterd kan worden.

Praktijk

Aan de hand van de typering van aanloopstraten wordt een aantal cases geselecteerd. De

casestudies bestaan uit zowel het inventariseren van gegevens als uit interviews met
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betrokken partijen zoals de gemeente, ondernemers en indien aanwezig de

straatmanager. In deze aanloopstraten zijn reeds maatregelen ter verbetering van het

functioneren uitgevoerd. Elk type aanloopstraat wordt vertegenwoordigd door een

tweetal cases. Allereerst zal de situatie van de aanloopstraat vóór de genomen

maatregelen beschreven worden. Daarbij zal uitgezoomd worden tot binnenstadsniveau

om in kaart te brengen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die invloed gehad

kunnen hebben op het functioneren van de aanloopstraat. Beschreven zal worden met

welke maatregelen getracht is het functioneren van de betreffende aanloopstraat te

verbeteren. Tot slot zullen de effecten van de genomen maatregelen beschreven worden.

Conclusie

Aan de hand van de analyse is inzicht verkregen in de maatregelen die mogelijk zijn om

het functioneren van de aanloopstraten structureel te verbeteren. Door een combinatie

van theorie en praktijk is per type aanloopstraat een pakket aan maatregelen op te stellen

dat het functioneren van die aanloopstraat structureel verbetert. Tot slot zal het onder-

zoek afgesloten worden met conclusies en aanbevelingen.
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2. DE NEDERLANDSE BINNENSTAD

2.1 Inleiding

Aanloopstraten zijn onderdeel van de binnenstad. Hierdoor bepalen onder andere ruimte-

lijke, demografische en economische ontwikkelingen in de binnenstad mede de positie van

de aanloopstraat. Om de huidige problematiek van aanloopstraten in kaart te brengen

dient derhalve eerst uitgezoomd te worden tot het niveau van de binnenstad.

2.2 Evolutie van de binnenstad

Van oudsher worden goederen uitgewisseld op markten. Deze markten werden op een

centrale plaats gehouden, waardoor een zo groot mogelijk aantal afnemers bereikt werd.

Hierbij was een optimale bereikbaarheid voor producenten en afnemers belangrijk. De

afstand tot afnemers zorgde voor de keuze voor een plek om een markt te houden. Door-

dat gespecialiseerde markten gehouden werden in een centrale stad, ontstond in die stad

een aantal aanverwante functies, die ook als centrale plaats fungeerden. De markten

zorgden er op deze manier voor dat op centrale plaatsen steeds meer centrumvorming

ontstond.

Brandpunt van economische ontwikkeling

Na de industriële revolutie, toen samenlevingen economisch, ruimtelijk en sociaal ingrij-

pend veranderden, werden steden dankzij de reeds bestaande agglomeratievoordelen het

brandpunt van de economische ontwikkeling. Grote industrieën vestigden zich in deze

steden. Transport was van groot belang, waarvoor kanalen en spoorlijnen aangelegd wer-

den en steden sneller groeiden (Debets, 2007). Steden waren steeds meer het beeld van

armoede en ongezonde levenswijzen. Arbeiders woonden in erbarmelijke omstandighe-

den. Tegelijkertijd steeg de stad in het aanzien van de stedelijke elite. Zij gebruikten ste-

den met hun agglomeratievoordelen niet alleen voor economische maar ook voor cultu-

rele en recreatieve doeleinden.

Suburbanisatie

Na de Tweede Wereldoorlog werden steden afgeschreven als plek waar mensen en bedrij-

ven graag verblijven. Suburbanisatie was de trend, mede dankzij lage lokale belastingen,

huren en grondprijzen. Functiescheiding voerde de boventoon, monofunctionaliteit en

lage dichtheden waren wenselijk. Economische functies trokken weg, op zoek naar ruimte

en een moderne omgeving. Toen ook de kantoren wegtrokken kwamen steeds meer pan-

den leeg te staan. Zo verdween draagvlak, en zagen ook voorzieningen zich gedwongen

te sluiten, wat de kwaliteit van de binnensteden verder aantastte (Debets, 2007). Ook be-

woners trokken vervolgens weg uit binnensteden. Huishoudens die zich dit enigszins kon-

den permitteren vertrokken uit binnensteden naar nieuwe wijken, eerst aan de randen

van de stad, later in groeikernen op enige afstand van die steden. Winkels trokken met die

bewoners mee naar de nieuwe gebieden. Er ontstonden zowel perifere centra voor groot-

schalige detailhandel, zoals meubelpleinen, als nieuwe wijkwinkelcentra in nieuwbouw-

wijken en groeisteden. Dit zorgde voor een afname van de winkeldichtheid in de oude

binnensteden, en voor een grotere ruimtelijke spreiding van het winkelbestand. Slechts
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een kleine groep bleef wonen in de traditioneel betere buurten. Voor een aantal sterk

gespecialiseerde functies, zoals grote culturele en onderwijsinstellingen, kwaliteitszaken

en winkels gericht op niches, bleef de binnenstad de belangrijkste vestigingsplaats (van

der Wouden, 1999). Hierdoor bleven weggetrokken huishoudens toch nog aangewezen op

sommige voorzieningen in de binnenstad.

Omslag

Halverwege de jaren ‘80 vindt een wending plaats. Het denken over binnensteden staat

niet langer in het teken van problemen, maar wordt benaderd vanuit de kansen die der-

gelijke centrale gebieden met zich meebrengen. Het versterken van de economische ont-

wikkeling speelt een belangrijke rol, hetgeen leidt tot diverse revitaliseringprojecten. Er

ontstaat een positieve denkwijze ten aanzien van binnensteden, die zich uit in het bena-

drukken van sterkten en kansen en niet langer zwakten en bedreigingen (Voogd, 1995 in:

Seip, 1999). De binnenstad wordt nu gezien als mogelijke motor van de economie. Voor

die economie is de binnenstad een belangrijk gebied: het wordt gekenmerkt door veel

verschillende activiteiten op een relatief klein grondgebied.

2.3 Functies & actoren

In de Visie Detailhandel (Neprom, 2005) wordt aangegeven dat het voor de leefbaarheid

van een stad essentieel is dat stadscentra gebieden zijn met functies als wonen, werken,

winkelen en recreëren. Deze vier functies worden vaak genoemd in centrumvisies en cen-

trumplannen van gemeenten, wat als aanleiding geeft deze vier functies te beschouwen

als de belangrijkste functies van een binnenstad en er hier dieper op in te gaan. Zonder

actoren zouden er in een binnenstad geen functies zijn. Deze actoren hebben veel invloed

op het functioneren van een binnenstad en worden eveneens in deze paragraaf belicht.

2.3.1 Functies

Wonen

De plaats die de woonfunctie binnen de andere functies inneemt in binnensteden was

gedurende lange tijd zwak. In de meeste beleidsnota’s werd de woonfunctie niet ge-

noemd of behandeld als restfunctie die ruimte kreeg als overige meer belangrijkere func-

ties capaciteit over hadden. Vanuit vastgoedoogpunt is wonen in de binnenstad minder

wenselijk, verhuurde winkelpanden brengen drie tot vier keer zoveel op als woningen. Het

resultaat hiervan was een langzaam uitdunnende woonfunctie in binnensteden. Nu wordt

in veel steden het wonen boven winkelen gestimuleerd (Seip, 1998). Het ‘wonen boven

winkels’, dat veiligheid en sociale controle in een binnenstad versterkt, is de afgelopen

jaren toegenomen. Vooral in aanloopstraten wordt veelvuldig gewoond boven winkels,

vooral in studentensteden en regio’s met een krappe woningmarkt (Hofland, 2008). Bin-

nenstadsbewoners helpen de stad leefbaar te houden, vooral na sluitingstijd van winkels

en kantoren.

Werken

Van oudsher zijn binnensteden levendige plaatsen waar ambachtelijke beroepen als bar-

bier, smid en timmerman werden uitgeoefend. Kortom in de binnenstad werd gehandeld

en gewerkt (VROM, 2003). Voor de werkgelegenheid in de binnenstad is de detailhandel

een zeer belangrijke sector. De detailhandel zorgt voor een substantiële hoeveelheid aan

werkgelegenheid. In Nederland zijn ongeveer 710.000 mensen werkzaam in deze sector
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(Arbo.nl, 2011). Naast de detailhandel beslaat ook de kantorenmarkt een groot deel van

de werkgelegenheid in de binnenstad. Kantoren zijn van oudsher sterk georiënteerd ge-

weest op de centra van steden. Deze waren immers goed bereikbaar en hadden door de

concentratie van kantoorvestigingen een goed vestigingsklimaat (Seip, 1999). Dit brengt

positieve effecten met zich mee, zoals de werknemers van de kantoororganisaties die ge-

bruik maken van binnenstedelijke voorzieningen, voornamelijk van de horeca. Naast de

werkfuncties in detailhandel en kantoren zijn er nog meer invullingen van deze functie,

bijvoorbeeld werken in de horeca, in winkels, bij culturele instellingen, in de ambulante

handel en bij overheidsinstellingen.

Winkelen

De binnenstad is de historische stadskern, met daarbinnen het stadscentrum. Het stadscen-

trum is te typeren als een netwerk van straten en pleinen waar zich traditioneel de pu-

blieksfuncties van de stad bevinden. In het stadscentrum is de winkelfunctie dominant

aanwezig, maar daarnaast dragen ook voorzieningen als uitgaan en vermaak bij tot de

functie van het stadscentrum als het centrum van de stad. De binnenstad is om meerdere

redenen aantrekkelijk, maar de winkelfunctie is hierbij wel dominant. Zonder winkelfunc-

tie zou de binnenstad niet echt interessant zijn en zonder een aantrekkelijk winkelgebied

is er ook geen sprake van een aantrekkelijke binnenstad (Boekema, Buursink & van de

Wiel, 1996). De functie winkelen kan gesplitst worden in drie bezoekdoelen, namelijk run,

fun en doel.

Tabel 2.1 Bezoekdoelen

Run Fun Doel

• Boodschappen doen

• Voedings- en genotmiddelen &

frequent benodigde non-food

(drogist, bloemen, textiel, huis-

houdelijke artikelen)

• Draait om verkrijgbaarheid

(assortiment), gemak (reistijd,

comfort) en bereikbaarheid

• Recreatief winkelen

• Activiteit is belangrijker dan

de aankoop, tijd speelt nau-

welijks een rol

• Warenhuizen en grote mode-

ketens zijn belangrijke trek-

kers.

• Gerichte aankopen

• Niet keuzegevoelig

• Doe-het-zelf, meubels, auto’s

en tuinartikelen

• Combinatiebezoek vindt

nauwelijks plaats

• Klanten willen snel het beste

product voor de juiste prijs

De meeste winkels zijn gericht op fun, terwijl de doel-winkels het grootste vloeroppervlak

hebben. Fun-winkels domineren in de binnensteden – bijna zeventig procent van de ver-

kooppunten in de binnensteden richt zich op fun. Run-winkels domineren in de onder-

steunende centra en doelwinkels zien we vooral in de periferie (Ruimtelijk Planbureau,

2005). In binnensteden wordt winkelen gezien als vrijetijdsbesteding, winkelen is dan ook

het belangrijkste motief om een binnenstad te bezoeken. In paragraaf 2.6 zal dieper op

retail in de binnenstad ingegaan worden.
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Recreëren (Leisure)

Er zijn verschillende onderzoeksrapporten verschenen over de definiëring van leisure. Vol-

gens Kooijman (2002), is leisure de Engelse term voor activiteiten die te maken hebben

met recreatie, cultuur, sport en ontspanning. Branches in leisure volgens Kooijman zijn

sport & health, kunst & cultuur, Spel & vermaak, horeca & uitgaan en festivals, evenemen-

ten, activiteiten enzovoort. Alle genoemde branches kunnen zich bevinden in binnenste-

den. De horeca heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot één van de belangrijkste

economische aspecten van binnensteden. Dit is mede ontstaan door toename van het win-

kelaanbod in binnensteden. Horeca faciliteiten voorzien in de mogelijkheden voor ont-

moetingen onder bezoekers. Horecavoorzieningen hebben voor elk type winkelgebied

een verblijfsduurverlengende en comfortverhogende functie. Naarmate de verblijfsduur

toeneemt, neemt ook de behoefte aan horeca toe. Over het algemeen zorgt de horeca-

functie voor het positieve effect van een 24-uurs levendigheid en draagt deze door zijn

uitstraling bij aan het imago van de binnenstad (Boekema, van der Steen & van de Wiel,

1998).

Zoals uit voorgaande beschrijvingen op te maken is, is de binnenstad een smeltkroes aan

functies. Multifunctionaliteit is een ruimtelijk-economisch, sociaal en cultureel kenmerk

van binnensteden, die daardoor fungeren als plaats waar uitwisseling van goederen, ken-

nis en relaties plaatsvindt (Debets, 2007).

2.3.2 Actoren

Multifunctionaliteit slaat op gebruik voor meerdere doelen en door verschillende soorten

mensen en van voorzieningen, op uiteenlopende tijdstippen. Deze multifunctionaliteit

wordt geboden door actoren. Boekema, Buursink & van de Wiel (1996) onderscheiden vier

verschillende groepen actoren in de binnenstad. Deze vier groepen zijn de consumenten,

de voorwaardenscheppende actoren, de bedrijven en de overheid. Onder voorwaarden-

scheppende actoren vallen de vastgoedeigenaren en de projectontwikkelaars. Onmisbare

actoren die aan deze vier groepen toegevoegd worden zijn de bewoners, de corporatie en

de binnenstadmanager / winkelstraatmanager. Voor een goed begrip van het functione-

ren van de binnenstad is het noodzakelijk de belangen en handelingsmotieven van de

actoren te doorgronden.

Overheid

De overheid bestaat uit drie afzonderlijke niveaus, waarvan elk niveau een beleid ontwik-

kelt met betrekking tot de binnenstad en detailhandel. Het beleid van de rijksoverheid is

meestal kaderstellend van aard. Binnen dit kader kunnen de provinciale en gemeentelijke

overheid beleid ontwikkelen. Het provinciale beleid bestaat veelal uit een instrumentari-

um waarmee het gemeentelijke beleid kan worden getoetst. Delen van het beleid hebben

consequenties voor het ruimtelijk handelen van andere actoren. Sommige initiatieven

worden hierdoor geremd en andere gestimuleerd. Het detailhandels-, horeca-, en binnen-

stadsbeleid van de lokale overheid heeft directe gevolgen voor het functioneren van de

binnenstad en aanloopstraten. Het autovrij maken van winkelstraten heeft bijvoorbeeld

negatieve gevolgen voor bevoorrading van bedrijven maar kan positieve gevolgen hebben

voor de passantenstromen.
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Corporatie

De traditionele rol van corporaties bestaat uit het verzorgen van goede en betaalbare

woningen voor huishoudens met een lager inkomen. In binnensteden kunnen corporaties

daarom ook een prominente rol innemen door hun grote bezit aan woningen. Steeds va-

ker worden corporaties echter betrokken bij de integrale aanpak van binnensteden en het

bestrijden van sociale problemen. In de integrale aanpak realiseren zij ook voorzieningen

of vervullen zij bijvoorbeeld een bredere rol door verwerving, herstel en exploitatie van

rijksmonumenten en beeldbepalende gebouwen.

Bedrijven

In de binnenstad nemen vele verschillende type bedrijven plaats. Een opdeling is te maken

in publieksgerichte bedrijven en niet-publieksgerichte bedrijven. Met publieksgerichte

bedrijven wordt bijvoorbeeld gedoeld op de detailhandel en horeca. Niet-publieksgerichte

bedrijven zijn bijvoorbeeld kantoren. Zowel de publieksgerichte als de niet-gerichte be-

drijven hebben meerdere strategieën op het gebied van personeel, marketing maar ook

de locatie. Een aantal bedrijven kiest bij de locatiekeuze expliciet voor de binnenstad van-

wege bijvoorbeeld het grote aantal passanten, de nabijheid van soortgelijke bedrijven of

een geschikt pand.

Vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren bepalen de invulling en beeldkwaliteit van hun pand. De eigenaren

zijn via hun investeringen verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden en de

uitstraling van de gevel en daarmee voor de uitstraling van de binnenstad. Een aantrekke-

lijk centrum dat grote bezoekersstromen trekt, heeft commerciële meerwaarde en zorgt

voor een waardestijging van het vastgoed.

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars plannen en realiseren nieuwe winkelontwikkelingen in binnenste-

den. Nieuw opgeleverde projecten worden vaak snel gevuld en de landelijke ketens ver-

dringen zich om in de nieuwbouw plaats te nemen. Projectontwikkelaars willen hiermee

hun marktpositie in de binnenstad behouden. Vanuit het projectbelang wordt het verzor-

gingsgebied rekenkundig opgerekt en worden met name A1- en A2-locaties ontwikkeld

(Nederlandse Raad van Winkelcentra, 2010). Vanwege de hoge grondprijzen zijn ontwik-

kelaars genoodzaakt om te verhuren aan grote retailketens om de exploitatie rond te krij-

gen waardoor het inpassen van lokale ondernemers bemoeilijk wordt en het eenzijdige

aanbod van binnensteden versterkt wordt.

Binnenstadsmanager & Winkelstraatmanager

Binnenstadsmanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en priva-

te partijen in een binnenstad teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch

functioneren van het centrum te versterken (BRO, 2010). Een binnenstadsmanager is aan-

spreekpunt voor overheid, bedrijven en vastgoedeigenaren en coördineert activiteiten om

de binnenstad aantrekkelijker te maken voor consumenten en bewoners. Een winkel-

straatmanager heeft hetzelfde doel voor ogen, echter slechts op het niveau van een win-

kelstraat (in de binnenstad).
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Consumenten

De groep consumenten bestaat in principe uit iedereen die gebruik maakt van de binnen-

stad. Iedereen consumeert ten slotte in meer of mindere mate goederen en diensten. De

consument besteedt een gedeelte van zijn budget voor de aankoop van goederen en dien-

sten in de binnenstad. Niet alleen het feitelijke aankoopbedrag is van belang, maar ook de

informatieverzameling, de oriëntatie en het recreatieve gedrag dat met het binnenstads-

bezoek samenhangt. De consument bezoekt de binnenstad wegens het aanbod, de ver-

schillende winkelmilieus, de drukte, de sfeer en het stratenpatroon.

Bewoners

Ook de bewoners van de binnenstad zijn een belangrijke actor. Vanwege het toenemende

wonen boven winkels, nemen deze een steeds grotere rol in. De bewoner maakt ten eer-

ste gebruik van de niet-commerciële voorzieningen in de binnenstad, zoals bibliotheken,

apotheken, onderwijsinstellingen, kerken  en culturele voorzieningen (de Lange, 2005). De

bewoner gebruikt daarnaast de detailhandel in de binnenstad om doelgerichte aankopen

te doen of om recreatief te winkelen. De bewoner doet namelijk tevens haar boodschap-

pen in de binnenstad, in het tweede geval is het winkelen een vorm van vrijetijdsbeste-

ding. De overige commerciële voorzieningen (bijvoorbeeld leisure en evenementen) beho-

ren ook tot de vrijetijdsfunctie voor de bewoners. Indirect zorgen binnenstadsbewoners

dus ook voor klanten voor vermaak, cultuur en horeca welke niet alleen van de toeristen

kunnen bestaan. Bewoners waarborgen daarnaast een 24-uursstad waar mensen op straat

zijn en zo voor levendigheid, sociale controle en veiligheid kunnen zorgen (Seip, 1998).

Deze groepen zijn afhankelijk van elkaar en wanneer ze een strategie wijzigen heeft dit

gevolgen voor de andere actoren en voor het functioneren van de binnenstad (Boekema,

Buursink & van de Wiel, 1996).

2.4 Attractiviteit

Het functioneren van de binnenstad wordt onder andere bepaald door de aantrekkelijk-

heid, of attractiviteit van het winkelgebied. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd

naar aspecten die de attractiviteit van winkelgebieden bepalen. Teller & Elms (2010) heb-

ben onderzoek verricht onder ruim 1000 consumenten naar de attractiviteit van winkelge-

bieden. Het onderzoek maakt onderscheid tussen planmatig ontwikkelde winkelgebieden

zoals winkelcentra en factory outlets enerzijds en geëvolueerde winkelgebieden zoals

binnensteden anderzijds. Omdat de afgelopen jaren een groei aan planmatig ontwikkelde

winkelgebieden waar te nemen is, ontstaat er een grotere concurrentie tussen de twee

soorten winkelgebieden. Dit onderzoek probeert in kaart te brengen waarom bepaalde

vormen gewenster of attractiever zijn voor consumenten, en hoe deze attractiviteit beïn-

vloed kan worden. Allereerst is het zinvol het begrip attractiviteit te verduidelijken. At-

tractiviteit wordt door Teller & Elms geoperationaliseerd door drie dimensies. Deze drie

dimensies zijn satisfactie met het winkelgebied, de geneigdheid om in het winkelgebied te

blijven (retention proneness) en de geneigdheid om het winkelgebied nog een keer te

bezoeken (patronage intention). Daarbij zijn de volgende aspecten van winkelgebieden

van invloed op de attractiviteit van het winkelgebied vanuit het oogpunt van de consu-

ment.
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Bereikbaarheid

De bereikbaarheid geeft de mate aan van het gemak waarmee de afstand tussen het

startpunt en het winkelgebied te overbruggen is. De bereikbaarheid bevat niet alleen de

ruimtelijke en tijdsdimensies maar ook de aanwezigheid van obstakels zoals files, en de

beschikbaarheid van het openbaar vervoer.

Parkeercondities

De beschikbaarheid van (gratis) parkeerplaatsen en het type parkeerfaciliteiten bij het

winkelgebied zijn een onderdeel van de toegankelijkheid van een winkelgebied. Het ge-

mak van het afleggen van de afstand tussen de parkeerplaats en het winkelgebied is

hierin ook een belangrijke factor.

Functiemix

De compositie, het aantal en het type detailhandel en niet-detailhandel (zoals bijvoor-

beeld horeca) in winkelgebieden zijn van belang om aan de wensen van de consument te

voldoen. Een goede mix zorgt voor de cumulatieve attractiviteit van een winkelgebied.

Assortiment, productwaarde & personeel

Het assortiment, de prijs-kwaliteitverhouding van de producten, het prijsniveau, de acties

en het personeel bepalen het winkelaanbod van een winkelgebied. Deze factoren zijn

sterk gerelateerd aan de mix van winkels en zijn bepalend voor zowel de attractiviteit van

de winkels als van winkelgebieden.

Ambiance

De sfeer of ambiance in een winkelgebied wordt bepaald door factoren zoals geur, tem-

peratuur, licht en geluid die zowel actief als passief worden toegepast. Naast deze facto-

ren hebben ook architectuur en hoe schoon het winkelgebied is invloed op de beoordeling

van de sfeer en dus ook de attractiviteit van een winkelgebied en daarmee op het winkel-

gedrag van de consument.

Oriëntatie en infrastructurele faciliteiten

Deze factoren gaan in op het gemak wanneer het gaat om het zoeken naar, lokaliseren en

benaderen van winkels en andere zaken in het winkelgebied. Het wordt beïnvloed door

de ordening van ondernemingen, als ook het gemak van oriëntatie in een winkelgebied.

Hieraan gerelateerd zijn infrastructurele faciliteiten zoals pinautomaten, bewegwijzering,

openbare toiletten en recreatief te gebruiken ruimtes zoals pleinen.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de mix aan winkels, het assortiment en de

ambiance voor winkelgebieden de belangrijkste aspecten zijn voor de evaluatie van de

attractiviteit. Daarnaast waren de infrastructurele faciliteiten van invloed op de attractivi-

teit van de binnenstad. Dit kan verklaard worden vanwege het feit dat de structuur van

binnensteden die organisch gegroeid zijn, moeilijker te lezen is dan die van planmatig

ontwikkelde winkelcentra. De oriëntatie was alleen van invloed op de mate van herha-

lingsbezoek (Patronage Intention) aan de binnenstad. Naast de aspecten die blijken uit de

studie van Teller & Elms, geeft de Nederlandse Raad van Winkelcentra (2010) aan dat een

winkelgebied attractief is bij een goede samenhang tussen de hardware (locatie, omvang,

branchepatroon en architectuur) en de software (belevingswaarde, management, marke-

ting en ondernemerschap) van een winkelgebied. Onderscheidend vermogen ten opzichte
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van alternatieve, concurrerende winkelgebieden en de kwaliteit van het ondernemerschap

zijn hierbij belangrijke aspecten. Ondernemerschap is de mate waarin ondernemers, indi-

vidueel en gezamenlijk, in staat zijn het winkelgebied uniciteit en couleur locale te geven.

Onderscheidend vermogen vertaalt zich in een op de doelgroepen gerichte marketing en

in een consistent management van het betreffende winkelgebied. De NRW geeft aan dat

de attractiviteit bepaald wordt door de juiste mix van een aantal aspecten. Deze aspecten

worden in tabel 2.2 kort uiteengezet.

Tabel 2.2 Aspecten van attractiviteit van winkelgebieden

Aspect

Sociaal-morfologische structuur Bevolkingsstructuur, verstedelijking

Locatie Type winkelcentrum, ligging, bereikbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden

Distributieve structuur Branchepatroon, concurrentiekracht, assortiment

Belevingswaarde Routing, verblijfsklimaat, kwaliteit winkels

Marketing Consument, retailer, belegger, beheer, overheid

Bron: Nederlandse Raad van Winkelcentra, 2010

Dat een goed detailhandelsapparaat de basis vormt voor een aantrekkelijke binnenstad

wordt geïllustreerd door de vergelijking die Baldock (1994; in Seip 1998) maakt met de

quality of life. Mensen hebben een aantal behoeften, die een hiërarchie vormen. Daarbij

moeten eerst de basisbehoeften bevredigd worden, waarna weer nieuwe behoeften in

beeld komen, telkens om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Baldock vertaalt dit

quality of life-principe naar binnensteden en komt tot een hiërarchie van behoeften van

de binnenstadbezoeker. 1. Uitgebreid (kwalitatief en kwantitatief) en toegankelijk aan-

bod van winkels en voorzieningen 2. Veiligheid en vertrouwdheid 3. Sociale, culturele en

vermaaksmogelijkheden 4. Prettige fysieke omgeving.

Attractiviteit is een subjectief begrip, omdat de factoren die de aantrekkelijkheid van een

object – in dit geval de binnenstad – bepalen, persoonsgebonden zijn. Wanneer het gaat

om de aantrekkelijkheid van binnensteden is bovendien de bezoekreden van invloed op

de factoren die de aantrekkelijkheid bepalen. Desalniettemin zijn in een vierde studie de

belangrijkste factoren op basis van een grootschalig bezoekersonderzoek onder 18.103

consumenten in de 70 grootste steden in Nederland uiteengezet. Hiervoor is de respon-

denten gevraagd om het aspect dat het meest van belang is bij de keuze voor een kern-

winkelgebied aan te geven. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2.3 Waarderingsaspect kernwinkelgebieden

Aspect

Keuze winkelaanbod 32%

Sfeer 26%

Bereikbaarheid 20%

Veiligheid 9%

Prijsniveau winkelaanbod 7%

Parkeergelegenheid 3%

Keuze horeca-aanbod 3%

Parkeertarief 2%

Bron: NVM, Nationaal winkelmarktonderzoek 2004
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De keuze aan winkelaanbod is het belangrijkste waarderingsaspect van de kernwinkelge-

bieden. Omdat het merendeel van de ondervraagde bezoekers (72%) de kernwinkelge-

bieden bezoekt omwille van de winkelfunctie (winkelen, boodschappen doen of doelge-

richte aankopen) is dit logisch. Het winkelaanbod, in de vorm van internationale filialen of

speciaalzaken is daarom belangrijk. Opvallend veel belang wordt daarnaast door de con-

sument aan de sfeer van het kernwinkelgebied toegedicht.

Door de uiteenzettingen van attractiviteit naast elkaar te zetten wordt een beeld verkre-

gen van de aspecten die de attractiviteit bepalen. Uit beide onderzoeken onder respon-

denten komt naar voren dat het winkelaanbod en de sfeer de belangrijkste aspecten zijn

voor de boordeling van de attractiviteit. Uit de vier studies tezamen komt een aantal de-

zelfde aspecten die de attractiviteit van winkelgebieden bepalen. Naar eigen inzicht wordt

een aantal van deze aspecten in dit onderzoek bepalend geacht voor de attractiviteit van

winkelgebieden. Deze aspecten worden in tabel 2.4 weergegeven. Teller & Elms operatio-

naliseerden attractiviteit op drie dimensies, namelijk satisfactie met het winkelgebied, de

geneigdheid om in het winkelgebied te blijven en de geneigdheid om het winkelgebied

nog een keer te bezoeken. In dit onderzoek zullen de aantrekkingskracht, de verblijfsduur

en de mate van herhalingsbezoek gehanteerd worden om het vergroten van de attractivi-

teit te operationaliseren.

Tabel 2.4 Aspecten van attractiviteit winkelgebieden, eigen inzicht

Aspect

Locatie Bereikbaarheid, parkeren, routing

Functiemix Detailhandel, niet-detailhandel

Winkelaanbod Branchepatroon, assortiment, segmentatie, filiaal / zelfstandig

Ambiance Verblijfsklimaat, veiligheid, belevingswaarde

De attractiviteit is van belang voor het functioneren van een binnenstad. Seip (1999) geeft

aan dat een aantrekkelijke binnenstad kan leiden tot meer bezoekers, meer omzet en

hogere huur- en eigendomsprijzen. De aspecten bepalend voor de attractiviteit van een

winkelgebied zijn van groot belang voor het functioneren van de binnenstad en voor het

functioneren van de aanloopstraat als winkelstraat. In paragraaf 2.6 en 2.7 zal dieper op

retail in de binnenstad ingegaan worden.

2.5 Ruimtelijke dynamiek

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de ruimtelijke dynamiek van de binnenstad.

Het is van belang deze ruimtelijke dynamiek te bestuderen teneinde de gevolgen ervan in

kaart te brengen. De ruimtelijke dynamiek is onder te verdelen in groei en krimp en in

verplaatsing van het zwaartepunt. Zowel groei en krimp als verplaatsing van het zwaarte-

punt hebben gevolgen voor de positie van aanloopstraten.

2.5.1 Groei en krimp

De binnenstad kent tijden van groei en krimp. Sim (1982) schetst de ups en downs van de

binnenstad. Evenals de ontwikkeling dat bepaalde gebouwen functioneel ongeschikt wor-

den, gebeurt dit bij bepaalde gebieden rondom of in het centrale gebied. Dit kan toege-

schreven worden aan de expansie en krimp van het Central Business District, ofwel het

kernwinkelgebied. Bourne beschrijft: ‘Groei ontstaat door eenvoudige extensie. In het
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Figuur  2.2 Expansie en contractie van de binnenstad (fictieve weergave)

Figuur 2.3 Verplaatsing zwaartepunt binnenstad (fictieve weergave)

concentrische model breidt elke zone uit en vervangt

hierbij een andere zone met een lagere dichtheid en met

lagere huren, wat een proces van invasie en successie

weergeeft’ (Sim, 1982). Voor een visualisatie van het con-

centrisch model zie figuur 2.1 waarbij 1 staat voor het

Central Business District, 2 voor kantoren en 3 voor wo-

ningen. De expansie en krimp zorgen beide tot aanpas-

sing van de fysieke omgeving. De toekomst van gebou-

wen en gebieden is afhankelijk van hun aanpassingsver-

mogen, winstgevendheid, locatie en de verschillende

vraag gebaseerd op de nationale economie. Dit is een

cyclische beweging, gekoppeld aan de ups en downs van

de economie (Sim, 1982).

Met de groei van het kern-

winkelgebied is van ouds-

her vanwege de ligging in

de aansluitende zone de

winkelfunctie in aanloop-

straten toegenomen. De

aanloopstraten zorgden

voor aanvoer van consu-

menten , waardoor in deze

straten wanneer het goed ging met de economie ook vraag naar winkels ontstond. De

dynamiek van de groeiende en krimpende beweging heeft invloed op de invulling van de

aanloopstraten. Aanloopstraten liggen aan de rand van het kernwinkelgebied in de bin-

nenstad. Ten tijde van groei neemt het kernwinkelgebied toe in omvang. Panden aan de

rand van het winkelgebied veranderen van bijvoorbeeld een woonfunctie naar een win-

kelfunctie. Hierdoor worden andere functies aan de rand verdrongen door de winkelfunc-

tie. Ten tijde van neergang krimpt de detailhandel aan de rand en komen panden leeg te

staan of veranderen zij van functie (Boekema, van der Steen & van de Wiel, 1998). Met

deze conjunctuurbeweging veranderen de aanloopstraten vanwege hun plaats aan de

rand van het kernwinkelgebied van invulling.

2.5.2 Verplaatsing zwaartepunt

Grote retail ontwikkelingen

in of dichtbij secundaire

winkelgebieden kunnen

grote lokale effecten  heb-

ben, zoals het verplaatsen

van het zwaartepunt van

het centrum, waardoor

secundaire winkelgebieden

nog meer afgelegen komen

te liggen (NRPF, 2004). Een nieuw winkelcentrum in een binnenstad kan veranderingen of

verplaatsingen van trekkers naar het nieuwe winkelcentrum veroorzaken, waardoor ver-

schuivingen in de loopstroom van passanten in een (binnen)stad ontstaan (Vilsteren, 2010).

De komst van een economische activiteit in de vorm van bijvoorbeeld een groot warenhuis

Figuur  2.1 Concentrisch model
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Figuur 2.4 Verplaatsing zwaartepunt Nijmegen

kan voor een locatie zorgen dat zij aantrekkelijker wordt. Dit warenhuis zorgt voor een

nieuwe, grotere of andere passantenstroom, die ervoor kan zorgen dat een voorheen

minder gunstige locatie (lagere passantenstroom) door de komst van het warenhuis veel

gunstiger (meer passanten) wordt. Zo kan een C-locatie bijvoorbeeld een B-locatie wor-

den. Als het absolute aantal passanten in de betreffende binnenstad niet verandert is de

kans groot dat andere locaties juist minder passanten trekken, waardoor zij bijvoorbeeld

van een B-locatie in een C-locatie veranderen. De indeling naar A-, B-, en C-locaties wordt

verduidelijkt in paragraaf 2.6.4. Dat een trekker voor een grotere passantenstroom kan

zorgen is bewezen door de Ierse modeketen ‘Primark’. Op 1 december 2008 heeft Primark

de eerste Nederlandse vestiging in Rotterdam Alexandrium geopend. Locatus heeft de

passantencijfers van 2008 en 2010 naast elkaar gelegd. Op de verschillende telpunten

rondom de Primark-vestiging werden tussen de 31% en 106% meer passanten geteld

(Dirksen-Janken, 2011).

In Nijmegen is een verplaatsing van het zwaar-

tepunt middels huurontwikkelingen waar te

nemen. In 2001, het eerste jaar na de oplevering

van de Marikenstraat (1), stijgen de huren in de

Broerstraat (2) en de Burchtstraat (3) met 7-9%

en stijgen daarmee meer dan de landelijke ont-

wikkeling. Echter in respectievelijk 2005 en 2006

zakt de ondergrens in de Burchtstraat terug naar

het niveau van vóór 1993 door een daling tot

450 euro/m²/jaar. Dit wijst erop dat het kernwin-

kelgebied of het aanloopgebied verschuift. De

oorzaak ligt vermoedelijk in de recente opening

van nieuwe winkels in de Moenenstraat (4) waardoor de Marikenstraat een nieuwe ver-

binding heeft gekregen met de Ziekerstraat (5) en het winkelcircuit in het zuiden is ver-

sterkt (Frankena, 2008).

Wanneer het zwaartepunt verplaatst kan de positie van aanloopstraten verslechteren of

juist versterken. In het eerste geval is de ligging niet meer gunstig waardoor het perspec-

tief van de aanloopstraat als winkelstraat kan verdwijnen, in het tweede geval wordt het

perspectief van de aanloopstraat als winkelstraat juist versterkt.

2.6 Retail in de binnenstad – een terugblik

Eerder is aangegeven dat winkelen het belangrijkste motief vormt om een binnenstad te

bezoeken. Met het beschrijven van de functie winkelen en het beschrijven van de attracti-

viteit van winkelgebieden is hier reeds kort op ingegaan. In deze paragraaf zal dieper in-

gegaan worden op het ontstaan en de daarop volgende ontwikkelingen van retail in de

binnenstad.

2.6.1 Ontstaan van economische activiteiten

Vanuit de historie ontstaan economische activiteiten daar waar verkeersstromen van per-

sonen, goederen of informatie worden onderbroken of overgeslagen. Of in het geval van

een winkelstraat: langs een stroom van voetgangers. Nog steeds worden winkelcentra zo

ontworpen dat het publiek langs de winkels heen en weer loopt tussen twee anchorstores
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ofwel trekkers, bijvoorbeeld warenhuizen of supermarkten. Het overgrote deel van het

publiek bevindt zich op de directe verbindingsweg tussen deze twee polen. Dit geldt niet

alleen voor passages en overdekte winkelcentra, maar ook voor gewone winkelstraten.

Twee of meer attractiepunten genereren een stroom voetgangers. In Europese stadscentra

is het station soms een van de polen. Drukke winkelstraten wijzen vaak in de richting van

het station. Omgekeerd kunnen drukke winkelstraten, kruispunten en pleinen weer nieu-

we warenhuizen aantrekken. Deze hebben weer invloed op de consumentenstromen, ook

in andere straten. Mede door deze omkeerbaarheid wordt het huidige vestigingspatroon

sterk beïnvloed door vroegere ontwikkelingen. Zo zijn de belangrijkste winkel- en horeca-

straten nog steeds die straten die oorspronkelijk naar de stadspoorten leidden en waar

waarschijnlijk de meeste mensen passeerden. Ook liggen veel winkelstraten aan het begin

van van oudsher belangrijke invalswegen naar de stad (Trip, 2002). De detailhandel vestig-

de zich namelijk geconcentreerd op gunstige plaatsen in de binnenstad. De gedeelten van

de stad, waar vanouds handel gedreven werd, de wat beter toegankelijke centraal gele-

gen stedelijke ruimten en de naar deze centrumgebieden leidende routes, waren als vesti-

gingsplaats favoriet (Smook, 1984). Deze naar centrumgebieden leidende routes of invals-

wegen worden later ook wel gekarakteriseerd als aanloopstraten.

2.6.2 Ontwikkelingen in Nederland sinds 1900

Een aantal ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de detailhandelsstructuur die we nu

kennen. Vlak voor de 20
ste

 eeuw komen de winkeltypen zoals de passage, de speciaalzaak,

het warenhuis, de verbruikscoöperaties en de eenheidsprijzenwinkel op (Kooijman 1999;

Hondelink 1993, in Ruimtelijk Planbureau 2005). De opening van het eerste Nederlandse

warenhuis in 1912 markeert de intrede van de eerste detailhandelsrevolutie. Door de re-

volutie van vaste prijzen ontstaat het Fun-shoppen. Na de oorlog besluit de overheid dat

winkels zich niet meer overal kunnen vestigen: ze moeten voorzien in de omvangrijke

directe behoefte aan verzorging van het volk. Daarom mogen winkels niet te ver verwij-

derd zijn van de woonplaats. Vraag en aanbod dient op elkaar aangesloten te zijn: voor

elk aantal inwoners geldt een exact aantal vierkante meters winkels (Ruimtelijk Planbu-

reau, 2005). De vertaling van regels over omvang en locatie van winkelcentra in bestem-

mingsplannen heeft een sterke stempel gedrukt op de Nederlandse detailhandelsstruc-

tuur. Tegelijkertijd hebben toenemend autobezit en een nieuwe infrastructuur het bereik

zodanig vergroot dat consumenten niet meer tot hun eigen verzorgingsgebied zijn be-

perkt. Vooralsnog profiteert vooral de binnenstad met zijn grotere aanbod en attractivi-

teit van de toegenomen mobiliteit en maatschappelijke veranderingen. De opkomst van

zelfbediening wordt de tweede revolutie in de detailhandel genoemd. Niet langer staat er

een winkelier tussen consument en product, maar het product moet zichzelf verkopen,

wat het tijdperk van de massamarketing inluidt. De ruimtelijke schaalvergroting in vooral

de levensmiddelenbranche (en daarnaast het uitdunnen van het aantal zelfstandigen) gaat

gepaard met een enorme groei in vloerproductiviteit.

Na 1970 hebben de welvaartstijging en de veranderingen in de ruimtelijke ordening in-

vloed gehad op het winkelaanbod. Dit leidde tot centralisering en filialisering. Het aantal

supermarkten nam sterk toe en ze werden groter. Buurtwinkels verdwenen of kregen een

andere bestemming. Uit centraal gelegen winkelstraten verdwenen de winkels met een

relatief lage omzet per m² vloeroppervlak (Gool, Jager & Weisz, 2007). In de plaats daar-

van kwamen bijvoorbeeld boetieks, fastfood-, kleding- en schoeiselzaken. Door het proces

van filialisering ging de invulling van winkelstraten steeds meer op elkaar lijken, zelfs in-
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ternationaal gezien. Kruideniers, bakkers, slagers, kleine supermarkten, klassieke mode-,

stijl- en kwaliteitszaken en meubelzaken verlieten de binnenstad. Deze ontwikkeling hing

samen met de komst van voetgangersgebieden, de toenemende parkeerdruk, betaald

parkeren en bevoorradingsproblemen. De stadsdeelcentra uit de jaren zestig kregen hier-

door een impuls, zij werden vaak overdekt. Discounters vestigden zich in de aanloopstra-

ten en in de oude wijkcentra en buurtstrips. Aan de stadsranden kwamen meubelboule-

vards en bouwmarkten. Als reactie op een onderzoek naar de gevolgen van winkellocaties

aan de stadsranden ontstaat het perifere detailhandelsvoorziening (PDV)-beleid: een alge-

heel verbod op nieuwe detailhandelsvestigingen buiten winkelgebieden. Er bestaan uit-

zonderingen voor de verkoop van brand- en explosiegevaarlijke goederen en grote pro-

ducten zoals auto’s, boten en caravans. Gemeentes zijn verplicht hun bestemmingsplannen

aan te passen aan het nieuwe beleid. In de jaren tachtig worden er uitzonderingen ge-

maakt voor bouwmarkten, tuincentra en grootschalige meubelhallen, als aangetoond kan

worden dat het bedrijf niet inpasbaar is in het bestaande winkelgebied. In de praktijk ver-

huist een behoorlijk aandeel van de winkeliers in deze branches naar de periferie, en zo

ontstaat de meubelboulevard. Een negatief bijeffect is dat met name de kleine winkelier

onder het PDV (Perifere Detailhandelsvestigingen)-beleid heeft geleden. De restricties die

door de ruimtelijke ordening zijn opgelegd, creëren schaarste en dus hogere huurprijzen.

De hogere prijzen zijn vooral voor grote bedrijven op te brengen, waardoor de uitsorte-

ring versnelt (Ruimtelijk Planbureau, 2005). Het gevolg is het eenzijdige beeld in binnen-

steden van filiaal- en grootwinkelbedrijven; een onbedoeld maar onvermijdelijk effect van

het beleid.

Kenmerkend voor de jaren negentig zijn internationalisatie en concentratie in de detail-

handel door fusies en overnames. De filialisering toont zich doordat de filiaal- en groot-

winkelbedrijven de beste plekken innemen (Bolt, 2003). Ook zijn de filialen goed verte-

genwoordigd in de periferie. Hierop volgt de aankondiging van de grootste verandering

in het nationale detailhandelsbeleid van het Rijk: de lancering van het GDV (Geconcen-

treerde Grootschalige Detailhandelsvestigingen)-beleid in 1993 (Ruimtelijk Planbureau,

2005). Om tegemoet te komen aan druk vanuit de markt en om dynamiek in de detailhan-

del te bevorderen, mogen gemeentes onder enkele planologische voorwaarden GDV-

locaties aanwijzen waar geen branchebeperkingen gelden. De voorwaarden zijn echter zo

beperkend dat van een vrijgeven van het restrictieve beleid geen sprake is. Vervolgens

gaat de Nota Ruimte, gepresenteerd in 2004, nog verder in de voorgestelde decentralise-

ring/liberalisering. De gemeenten mogen nu zelf bepalen op welke wijze perifere winkel-

ontwikkelingen in worden gevuld.

Uit een studie van O’Callaghan & O’Riordan (2003) is naar voren gekomen dat planmatige

retailontwikkelingen hun weerslag hebben gehad op de tertiaire ongeplande winkelge-

bieden zoals bijvoorbeeld aanloopstraten. Het verschil in huur tussen primaire en tertiaire

winkelstraten is groter geworden in de afgelopen jaren en in tertiaire winkelstraten kwam

significant meer leegstand voor.

2.6.3 Clustering van retail

De detailhandel vestigde zich geconcentreerd op gunstige plaatsen in de binnenstad. Er is

een aantal theorieën die dieper ingaan op de concentratie van detailhandel. Deze zijn van

belang geweest voor de structuur van de detailhandel, waarvan de sporen nog steeds dui-

delijk terug te vinden in de Nederlandse binnenstad. De cumulatieve causatie-theorie van
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Figuur 2.5 Selfridge Bron: Pound, 1960

Myrdal, de cumulatieve attractie-theorie van Nelson en de theorie van het huurprijsopbod

van Alonso komen aan bod. Aan de hand van recente literatuur zal een vertaling gemaakt

worden naar de huidige detailhandelstructuur.

Cumulatieve causatie Myrdal (1957)

Myrdal geeft aan dat het de wens van winkelbedrijven is om zich in de nabijheid van el-

kaar te vestigen. Hij gaat uit van het feit dat bedrijven die de beste locaties binnen een

verzorgingsgebied hebben, schaalvoordelen ten opzichte van andere bedrijven verkrijgen

(Bolt, 2003). Gezien het succes van deze bedrijven, willen andere en aanverwante onder-

nemingen zich in de nabijheid van deze bedrijven vestigen. Deze bedrijven zijn in staat

bezoekers uit een veel groter verzorgingsgebied aan te trekken.

Clustering vond reeds in de historie plaats met het ontstaan van markten op een centrale

plaats, waar een zo groot mogelijk aantal afnemers bereikt werd. Daarnaast geeft Myrdal

aan dat de komst van een nieuwe economische activiteit op een bepaalde locatie ervoor

zorgt dat deze locatie aantrekkelijker wordt voor andere nieuwe activiteiten en/of mensen

met bijvoorbeeld als gevolg verplaatsing van het zwaartepunt. Myrdal wees er ook op dat

de clustering van bedrijven in de stadscentra, wegens de inelasticiteit van de omvang van

het centrumgebied, zijn grenzen kent. Onder druk van een groeiende vraag naar bedrijfs-

ruimten stijgen de huisvestingslasten dusdanig dat zich onder branches met een relatief

lage productiviteit per m² of laagwaardige assortimenten een spreidingsproces voor gaat

doen. Allereerst naar de randen van de binnenstad, waaronder bijvoorbeeld de aanloop-

straten. Als dit ook niet meer genoeg soelaas kan bieden wordt verdere decentralisatie

noodzakelijk.

Brown (1989) verwijst in zijn artikel naar een onderzoek in Belfast onder 862 ondernemers,

die de theorie van Myrdal bevestigd. Hieruit blijkt dat bijna 70% van de ondernemers het

(zeer) eens is met de stelling ‘De omzet van mijn onderneming wordt beïnvloed door het

type ondernemingen die nabij gelegen zijn’. Hij geeft tevens aan dat uit meerdere onder-

zoeken uit verschillende landen is gebleken dat retailers van dezelfde branche clusteren.

Cumulatieve attractie Nelson (1958)

Nelson stelt dat ook de consument clustering van winkelvoorzieningen wenst. De reden

hiervoor is te vinden in de psyche van de mens. Om behoeften te bevredigen wordt door

de mens de opgeslagen kennis gemobiliseerd. Hierbij is een onderscheid te maken tussen

de oppervlakkige, perifere, en de veel diepere gaande, centrale, verwerking van de aan-

wezige kennis. De perifere verwerking is kenmerkend voor het boodschappen doen (Bolt,

2003). De centrale verwerking van de opgeslagen kennis vindt plaats bij winkelen. Bij win-

kelen worden producten vergeleken voordat tot koop wordt overgegaan. Volgens Nelson

leidt de wil van consumenten om door vergelijking van artikelen tot de beste keus te kun-

nen komen tot clustering van bedrijven met dezelfde soort koopwaar of koopverwant-

schap. Consumenten waarderen het concentreren van winkels: het geconcentreerde ge-

Selfridge: ‘I wish Harrods were on

one side of us, Whiteley’s on the

other and Swan & Edgar facing us.

Then we should all do better.’
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Figuur 2.6 Huurprijsopbod

heel is voor hen meer dan de som der delen, ook wel cumulatieve attractie genoemd.

Hierbij hoeft niet altijd de best bereikbare locatie voor de hoogste omzet te zorgen. De

onderlinge nabijheid van voorzieningen met koopverwantschap, kan even belangrijk zijn

(Bolt, 2003). Consumenten wensen dus zowel bereikbaarheid als de concentratie van win-

kels met variatie en complementariteit van aanbod.

Brown (1989) geeft aan dat de theorie van Nelson tegenwoordig minder relevant zou

kunnen zijn door de spreiding van winkels, het verdwijnen van de traditionele grenzen en

de voorkeur van de consument voor doelgericht winkelen. Brown concludeert echter dat

de publicaties van deze tijd nog steeds steun betuigen aan Nelson’s theorie. In een onder-

zoek van Teller (2008) beoordelen consumenten de combinatie aan winkels van grootste

importantie. Geconcludeerd in dit onderzoek wordt dat de winkelgebieden het meest

profiteren van de cumulatieve attractie. Meerdere analyses van de routing van winkelend

publiek geven aan dat het principes van cumulatieve attractie gegrond is.

Theorie van het huurprijsopbod Alonso (1960)

Het aanbod in binnensteden is inelastisch, waardoor

de huurprijzen opgedreven worden. De huurprijzen

in grote centra met een hoger aantal gegadigden

zullen hoger opdrijven dan in kleinere centra (Dek-

ker, 2008). Naast het verschil in huurprijzen tussen

centra, vertaalt de strijd om de beste vestigings-

plaats in de centra zelf zich in standkwaliteiten.

Alonso gaat met de theorie van het huurprijsopbod

verder waar Myrdal stopt. Alonso stelt dat de best

bereikbare, of meest centrale, locatie de meeste

bezoekers trekt. De best bereikbare of meest cen-

trale locatie is tevens inelastisch van aard. Dit ruim-

tegebruik zorgt voor concurrentie die zich toespitst

op de huurprijs. De ondernemingen die de hoogste

huur willen en kunnen betalen zullen de beste plaats bemachtigen. Dit leidt tot de eerder

genoemde  filialisering, waar slechts de filiaal- en grootwinkelbedrijven de hoge huur van

de centraal gelegen winkelstraten op kunnen brengen. Op basis van verschillende huur-

prijzen ontstaat een concentrische opbouw van markthuren (Dekker, 2008). Hierbij geldt,

hoe groter de afstand naar de best bereikbare of meest centrale locatie, des te lager is de

huur. De binnenste ring van de plaats heeft daarmee de beste bereikbaarheid, de meeste

bezoekende consumenten en het hoogste huurniveau. Hier vestigen zich vooral winkels, in

de volgende ring kantoren en in de buitenste ring vestigen zich voornamelijk woningen.

De theorie van het huurpijsopbod gebruikt als onderliggend patroon het concentrische

model zoals eerder beschreven in paragraaf 2.5.

Seip haalt in haar boek het Central Business District, zoals in de theorie van het huurprijs-

opbod van Alonso beschreven als de best bereikbare of meest centrale locatie, aan. Het

Central Business District is het gebied waar theoretisch de hoogste landwaarde heerst.

Slechts die functies die afhankelijk zijn van handel in de stad of in de stadsregio nemen

bezit van dit gebied. Andere functies zijn naar de periferie verwezen, waar zij minder

goed bereikbaar zijn en waar dan ook een lagere landwaarde heerst. (Seip, 1998) Hiermee

wordt evenals door Brown (1993) aangegeven dat de theorie van huurprijsopbod in wezen
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nog steeds geldt. Brown geeft namelijk aan dat grote spelers zoals filiaalbedrijven bereid

zijn om de hoogste huren te betalen om zoveel mogelijk consumenten te bereiken en de

meest centrale locatie te bemachtigen. De hoogte van de huur die ze bereid zijn te beta-

len neemt snel af naarmate de afstand tot de kern van het winkelgebied toeneemt, wat

resulteert in een steile curve. De kleinere winkeliers, zoals bijvoorbeeld zelfstandige on-

dernemers, nemen graag plaats op een afstand van het kernwinkelgebied, zoals in aan-

loopstraten of de periferie, voor lagere huren. Zij kennen dan ook een veel vlakkere curve.

Het onderliggende patroon is niet geheel toepasbaar op de huidige winkelstructuur, de

perifere winkellocaties zijn namelijk geen onderdeel van het patroon.

2.6.4 Standplaatskwaliteiten

Wanneer in de theorie van Alonso bereikbaarheid wordt vervangen door bezoekersstro-

men, dan zegt deze theorie dat bedrijven uit allerlei branches met elkaar strijden om de

locaties met de hoogste bezoekersstromen. De ondernemers die de hoogste huur kunnen

betalen verkrijgen daarbij panden in de drukste straten (A-standplaatskwaliteit). Bedrijven

die minder huisvestingskosten kunnen betalen moeten genoegen nemen met een vesti-

gingsplaats in minder drukke straten (B-standplaatskwaliteit) en zij die het minste kunnen

opbrengen in straten met weinig voetgangersverkeer (C-standplaatskwaliteit). Zowel Loca-

tus als Bolt hanteren een indeling naar standplaatskwaliteiten, gebaseerd op de passan-

tenstroom uitgedrukt in een drukte-index. De drukte-index is een getal dat de verhouding

van de passantenstroom ten opzichte van het drukste punt van het gebied weergeeft,

waarbij 100 gelijk staat aan het drukste punt in het gebied. De standplaatskwaliteiten zijn

te onderscheiden in A1-, A2-, B1-, B2- en C-locaties.

Tabel 2.5 Indeling winkelgebieden in standplaatskwaliteiten

Standplaatskwaliteit Drukte-index

A1-locatie 100 – 75

A2-locatie 75 – 50

B1-locatie 50 – 25

B2-locatie 25 – 10

C-locatie 10 – 5

Bron: Locatus, 2010

Volgens Bolt (2003) is de A1-locatie het deel van het winkelbestand gelegen binnen het

centrum, in de vorm van een voetgangersgebied met een zeer hoge concentratie aan win-

kels en de hoogste bezoekersaantallen. De drukte-index bedraagt op een A1-locatie 100

tot 75. Het beeld wordt hier bepaald door vooral landelijk opererende filiaal- en franchi-

sebedrijven, de trekkers. Met name kleding-  en schoenenwinkels zijn hier veelvuldig ge-

vestigd. De hoge huur in A1- winkelstraten is voornamelijk vastgesteld op basis van de

ligging in een binnenstad en de lokale passantenintensiteit in het gebied. Een A2-locatie

heeft een drukte-index van 75 tot 50. In deze winkelstraten ontbreken de landelijk beken-

de publiekstrekkers doorgaans, wel worden deze straten gedomineerd door landelijk en

regionaal opererende filiaal- en franchisebedrijven.

Een B1-locatie typeert Bolt als voetgangerdomein, autoluwe winkelstraten (met hooguit

eenrichtingsverkeer voor auto’s), of pleinen met voornamelijk het midden- en kleinbedrijf.

De B1-locatie heeft een drukte-index van 50 tot 25. Ook hier vormen kleding- en schoe-

nenwinkels de dominante branche. Deze locatie is tevens een gewenste vestigingsplaats



35

voor horecabedrijven, uitzendbureaus en reisbureaus. Ongeveer 75% van de bedrijven is in

handen van zelfstandige ondernemers.  Een B2-locatie heeft een drukte-index van 25 tot

10. Deze straten kunnen veel autoverkeer hebben. Er zijn B2-straten die autoluw zijn,

maar dan hebben ze vaak het karakter van een achterstraat of niet-werkende doorsteek.

Daarnaast kunnen ook pleinen een B2-locatie zijn. In deze straten komen naast het stij-

gende aandeel foodwinkels ook vaker niet-winkelvoorzieningen voor. In B2-straten zitten

vaak discount-schoenenzaken, tweedehandswinkels, sportzaken, supermarkten, en in ge-

val van autobereikbaarheid ook bruin- en witgoedwinkels. Het grootste aandeel wordt

bekleed door de woninginrichtingbranche. C-locaties worden gekenmerkt door een hoge

mate van functiemenging. De C-locatie heeft een drukte-index van 10 tot 5. De enige ke-

tenbedrijven die hier nog voorkomen, met name door de autobereikbaarheid en het par-

keren, zijn supermarkten. Ruim 90% van de bedrijven is zelfstandig. De C-straten liggen

vaak in de randzone van binnensteden. Zij hebben naast een verzorgingsfunctie ook vaak

een aanloop- of aanrijfunctie voor straten van hogere orde. Zowel B-locaties als C-locaties

hebben vaak een broedplaatsfunctie. Een broedplaats is een plaats waar startende onder-

nemers een kans hebben een winkel te beginnen. Aanloopstraten zijn een belangrijk on-

derdeel van B- en C-locaties (Ruiter, 2010).

Doordat gebruik wordt gemaakt van een index zijn de begrippen A1, A2, B1, B2 en C rela-

tief. Een A1-locatie in een stad heeft dus niet persé een net zo grote passantenstroom als

een A1-locatie in een andere stad. Daarnaast dient in acht genomen te worden dat een

standplaatskwaliteit niet vaststaat. Zo kan door een verandering in de passantenstroom

een straat een hogere passantenstroom genereren en daardoor van een B2-locatie naar

een B1-locatie promoveren.

2.7 Retail in de binnenstad – anno 2011

De leegstand van winkelpanden is het afgelopen jaar verder toegenomen dan voorgaande

jaren. Steeg het aantal leegstaande winkelpanden tussen 2009 en 2010 nog met 9%, af-

gelopen jaar steeg dit met 10%. Steeds meer panden staan structureel leeg. Van de

220.000 winkelpanden in Nederland staan er op dit moment 13.259 leeg (5,96%). Het aan-

tal leegstaande panden is daarmee in twee jaar tijd met 20% gestegen (Locatus.nl, januari

2011). Deze groeiende leegstand is nog steeds te wijten aan de economische crisis, echter

daarnaast spelen diverse ontwikkelingen een steeds grotere rol. De diverse ontwikkelin-

gen evenals het toekomstbeeld dat hierdoor ontstaat worden in deze paragraaf toege-

licht.

2.7.1 Ontwikkelingen vraagzijde retailmarkt

Eisen van de consument

De ontwikkelingen aan de vraagzijde hebben direct betrekking op de consument. De con-

sument stelt steeds hogere eisen aan winkels en winkelgebieden. De markt verandert dan

ook steeds meer van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt. De consument

stelt hogere eisen aan de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid en vanwege de toe-

genomen mobiliteit zijn zij niet meer aangewezen op het dichtstbijzijnde winkelcentrum

en hebben zij meer keuzemogelijkheden. Daarnaast komt innovativiteit steeds hoger in

het vaandel te staan bij consumenten, zij zijn op zoek naar vernieuwing tijdens het win-

kelen waardoor zij hun winkelervaring als uniek beleven (NRW, 2010). De consument heeft

dus specifieke wensen en behoeften en wil daar ook naar behandeld worden. Daarnaast
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heeft de consument gebrek aan tijd, waardoor werk en vrije tijd steeds meer door elkaar

lopen. Ze willen steeds meer zelf bepalen wanneer ze gaan kopen wat gevolgen heeft

voor de openingstijden (CBW-Mitex, 2010).

De eisen en voorkeuren van de consument veranderen. Binnensteden trekken voorname-

lijk consumenten die gericht zijn op recreatief winkelen. Hierbij speelt de beleving van het

winkelgebied een grote rol. De aanloopstraten bereiken vaak slechts een beperkt deel van

het winkelende publiek omdat het qua routing niet optimaal is aangesloten op de loop-

routes van de consumenten in de binnenstad. Hierdoor kunnen de winkels in de aanloop-

straten niet optimaal profiteren van de aantrekkingskracht van het gebied voor fun-

shoppers, terwijl zij juist het recreatieve aspect kunnen bieden. De aanloopstraten kunnen

de unieke winkelbeleving in een binnenstad verzorgen, waarnaar de consument op zoek

is. Tegelijkertijd zijn de aanloopstraten vaak goed bereikbaar voor de doelgerichte bezoe-

ker, doordat veel aanloopstraten toegankelijk zijn voor de auto en de mogelijkheid tot

(kort) parkeren bieden.

Internet

Het aantal Nederlanders dat wel eens online winkelt, is de afgelopen jaren meer dan ver-

dubbeld. Uit een studie van Weltrevreden & Rietbergen (2004) blijkt dat deze explosieve

groei vooral voor de winkels in binnensteden grote gevolgen kan hebben. Naast het onli-

ne winkelen dat aankopen van de binnenstad afsnoept, wordt namelijk ook online geori-

enteerd. Gevolg van de oriëntatie op internet is dat consumenten de winkelgebieden

doelgerichter bezoeken. Wanneer consumenten een winkelgebied doelgerichter bezoeken

zorgt dit automatisch voor minder verplaatsingen. Het internet hoeft echter niet slechts als

bedreiging gezien te worden, het kan ook kansen bieden. Wanneer ondernemers namelijk

zowel een fysieke als een online winkel hebben biedt dit meerwaarde voor zowel de con-

sument als de ondernemer. Er worden namelijk eerder nieuwe klanten getrokken, en de

dienstverlening wordt verbeterd. Door het internet is de consument steeds beter geïnfor-

meerd over producten en winkels wat betrekking heeft op de prijs, de kwaliteit en de ser-

vice. Daarnaast wordt de invloed van het gebruik van sociale media steeds groter. Consu-

menten weten steeds beter wat ze van een merk of winkel kunnen verwachten en worden

hierin kritischer en geven hun mening steeds meer. Social media hebben invloed op het

koopproces van anderen, groeien snel in bereik en bestaan uit gelijkgestemden (CWB-

Mitex, 2010). Dit maakt social media een interessant medium voor ondernemers om een

doelgroep te bereiken.

Het internetwinkelen is een ontwikkeling die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Interne-

taankopen maken nu ongeveer 7% van de totale detailhandelsomzet uit. Het is niet on-

waarschijnlijk dat dit percentage toeneemt tot 15-20% richting 2015-2020 (BRO, 2011).

Voorspeld wordt dat de winkels die geen online verkoopkanaal hebben of niet via het

internet te vinden zijn, deze ontwikkeling niet zullen overleven. Jones Lang Lasalle (2009)

verwacht een daling van 7% tot 9%, voornamelijk in de aanloopstraten van centrale win-

kelgebieden. Vooral voor de winkels in de aanloopstraten is het dan ook van groot belang

dat zij ook online te vinden zijn. Vanwege het feit dat de consument zich steeds meer on-

line gaat oriënteren, zullen winkels in aanloopstraten die tevens online te vinden zijn ook

fysiek eerder gevonden worden.
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Demografische veranderingen

Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2010) geven aan dat de Nederlandse

bevolking vergrijst. Momenteel is één op de zeven inwoners in Nederland ouder dan 65

jaar. In 2020 zal dit opgelopen zijn tot één op de vijf inwoners en in 2050 zelfs tot één op

de vier. Een andere demografische ontwikkeling is dat de groei van de Nederlandse bevol-

king gaat stoppen en rond 2040 zal gaan dalen. Wanneer de bevolking krimpt zullen ook

de bestedingen (in bepaalde regio’s) afnemen. De ouderen vormen dus de grootste doel-

groep voor de retail in de komende decennia. Het zijn koopkrachtige ouderen, die zich

jonger voelen en gedragen. Zij hebben nieuwe wensen en behoefte aan andere produc-

ten, services en diensten waar retailers op in kunnen spelen.

De demografische ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen. De belangrijkste

bedreigingen zijn de krimp en de vergrijzing. Vanwege krimp ontstaat een afnemende

vraag naar winkelruimte vanwege het afnemen van consumenten. De vergrijzing van de

ondernemers is een bedreiging van de binnenstad en met name van de aanloopstraten

gezien het hoge aandeel zelfstandige ondernemers. Deze oudere ondernemers zijn op

zoek naar ondernemers die hun zaak over kunnen nemen. Jonge ondernemers kunnen dit

echter vaak niet financieren, waardoor meer leegstand zal ontstaan (M. van Esch). De ver-

grijzing kan echter ook als kans gezien worden. De oudere doelgroep vraagt om bereik-

baarheid, veiligheid, kwalitatief hoogwaardige winkels en goed personeel (CWB-Mitex,

2010). De aanloopstraten kunnen hier met name vanwege hun vaak goede bereikbaarheid

en bovenmatige aanwezigheid van speciaalzaken (kwalitatief hoogwaardige winkels)

goed op inspelen.

2.7.2 Ontwikkelingen aanbodzijde retailmarkt

Schaalvergroting

De afgelopen jaren is het winkelaanbod in Nederland toegenomen, maar het aantal win-

kels is gedaald. Een verklaring voor deze toename is schaalvergroting van de winkels. Door

de schaalvergroting sluit de oppervlakte van winkelunits in (historische) binnensteden

minder goed aan bij de eisen van sommige retailers. Het gevolg hiervan is dat winkelfor-

mules die traditioneel in de binnenstad gevestigd zijn, in toenemende mate verplaatst zijn

naar nieuwe winkellocaties (ofwel een kleinere winkelunit in de binnenstad combineren

met een grotere winkelunit op een perifere locatie).

De ontwikkeling van schaalvergroting is moeilijk door te voeren in de aanloopstraten. De

oppervlakte van de (historische) panden in de aanloopstraten is vaak klein en sluit daar-

door niet aan bij de wensen van de retailer. Wanneer gekeken wordt naar mogelijkheden

om deze aan te passen door vergroting, renovatie of vernieuwing stuit men al gauw op

het probleem van het versnipperd eigendom van het vastgoed. Hierin schuilt tegelijkertijd

een kans voor de vastgoedeigenaren om samen te werken en gezamenlijk panden samen

te voegen en daarmee ruimte te bieden aan de grotere retailer.

Branchevervaging

Vanwege de trend branchevervaging wordt het steeds moeilijker detaillisten te typeren,

het aangeboden assortiment is anders dan gebruikelijk. Zo zijn er voorbeelden van drogis-

terijen die speelgoed verkopen en supermarkten die computers verkopen. Klanten kunnen

voor steeds meer uiteenlopende producten terecht bij één winkel en dat biedt gemak.
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Gevolg van de vervaagde branchegrenzen is dat steeds meer winkels een meer divers en

breed productaanbod hebben, met een relatief beperkt en minder uitgebreid assortiment.

Filialisering en verdwijnen van de zelfstandige ondernemer

Een andere trend van de afgelopen jaren is het veranderen van de samenstelling van het

aanbod in de binnensteden. Het aandeel filiaalbedrijven in centra van steden blijft groeien

en het aantal zelfstandige ondernemers neemt af. Uit onderzoek van Cório (2010) blijkt

dat de zelfstandige winkelier steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt, vooral uit de be-

langrijkste Nederlandse winkelstraten. Bij ongewijzigd beleid zullen op A-locaties zelf-

standigen in 2022 zelfs volledig uit het straatbeeld zijn verdwenen. Een gevolg hiervan is

dat het aanbod in elke binnenstad op elkaar gaat lijken omdat overal dezelfde winkels

zijn waardoor de identiteit van de binnenstad verdwijnt.

Aanloopstraten kunnen met hun specialistische karakter tegenwicht bieden aan de steeds

meer opkomende filialisering en branchevervaging. Aanloopstraten kenmerken zich door

het hoge aandeel zelfstandig ondernemerschap, waarnaar in de toekomst steeds meer

vraag zal komen. Met name de behoefte aan lokale winkels met lokale producten biedt

kansen voor de aanloopstraat. Consumenten geven als reactie op de filialisering aan meer

behoefte te hebben aan kleinere winkels die een assortiment aanbieden dat ze nodig

hebben. De consument heeft behoefte aan authenticiteit, ambacht en persoonlijk contact

wat ze vooral kunnen vinden bij de lokale zelfstandige. Deze lokale zelfstandige verdwijnt

uit het kernwinkelgebied en is juist te vinden in de aanloopstraat.

Internationalisering

Internationalisering is een trend die al enige jaren aan de gang is en die zich onvermin-

derd zal door zetten. Nederlandse ketens gaan naar het buitenland, en omgekeerd komen

buitenlandse ketens naar Nederland. Voor het Nederlandse winkellandschap heeft dat

grote gevolgen. De druk op de markt wordt groter, de schaarste zal toenemen, zeker ook

gezien het feit dat de buitenlandse formules om veel vierkante meters vragen (MAB

Bouwfonds, 2006). Met name in de binnenstad zal dat de prijzen verder opdrijven.

Zoals het krantenartikel in de aanleiding aangaf: ‘De Nederlandse binnensteden staan

voor een drastische verandering’. De ontwikkelingen kunnen zowel een negatieve als een

positieve uitwerking op het functioneren van aanloopstraten hebben. Het is zaak deze

ontwikkelingen in de gaten te houden en mee te laten spelen in het vormgeven van het

pakket aan maatregelen. Alleen wanneer ingespeeld wordt op de ontwikkelingen en

trends kunnen de aanloopstraten blijven bestaan, en van toegevoegde waarde zijn voor

de binnenstad.

2.7.3 Toekomstbeeld

Door de recessie en de vele huidige ontwikkelingen op de retailmarkt is het aannemelijk

dat de traditionele winkelgebieden veranderen. Een toenemend aantal winkelcentra

kampt met teruglopende bezoekersaantallen en leegstand. Intussen worden nog steeds

nieuwe winkelontwikkelingen gepland en gerealiseerd omdat vernieuwing noodzakelijk

blijft om aan de eisen van de consument te voldoen. Door het op grote schaal toevoegen

van nieuw winkelaanbod ontstaan echter problemen in bestaande winkelgebieden. Vooral

in de verouderde, minder goed gelegen of incourante winkelgebieden. Deze paradoxale

situatie, waarbij de markt uit balans dreigt te raken maar er toch nieuwe winkelprojecten
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worden gerealiseerd, is kenmerkend voor de retailsector op dit moment (NRW, 2010).

Daarnaast staan de bestedingen in de detailhandel al geruime tijd onder druk. Omdat

daarboven op de besproken ontwikkelingen komen, gaat men er vanuit dat de bestedin-

gen in de sector de komende decennia verder zullen dalen. De verdringing in de fysieke

winkelmarkt neemt toe, waardoor een grotere dynamiek in het winkellandschap ontstaat

en de omvang van het kernwinkelgebied waarschijnlijk zal gaan afnemen. Er zal een cul-

tuuromslag in het denken moeten plaatsvinden waarbij niet meer in groei gedacht kan

worden (Manning, 2007). Volgens DTZ (2011) is de retailmarkt in Nederland te ruim. De

gemiddelde winkelvoorraad per inwoner is ongeveer anderhalve vierkante meter. Hiermee

kent Nederland één van de hoogste winkeldichtheden in Europa. Zij geven aan dat Ne-

derland ‘overbewinkeld’ is en het hard nodig is om in deze markt nieuwe keuzes en beleid

te maken. Het is een uitdaging, om in een markt die ogenschijnlijk niet langer wordt ge-

kenmerkt door groei, de consument blijvend een dynamisch en attractief winkellandschap

te kunnen bieden.

Na decennia van groei, lijkt het er dus op dat anno 2011 ook in krimp gedacht moet gaan

worden. Krimp stelt voor andere problemen en uitdagingen dan groei. Daar waar nieuw

winkelareaal wordt toegevoegd, kan het nodig zijn om verouderd areaal uit de markt te

halen.

2.8 Conclusie

Met name de ruimtelijke dynamiek is een interessant aspect van de binnenstad. Omdat het

kernwinkelgebied door de loop van tijd ontstaan is kent deze een organische vorm. Deze

organische vorm groeit bij een grotere vraag en neemt af bij een kleinere vraag naar win-

kelruimtes. Deze dynamiek, alsmede de positionering en verschuiving van het zwaartepunt

van de retail in de binnenstad bepalen voor een groot deel de invulling en het perspectief

van aanloopstraten. Naast de ruimtelijke dynamiek wordt het functioneren van de binnen-

stad en aanloopstraten bepaald door de attractiviteit en diverse ontwikkelingen op de

retailmarkt.

De ontwikkelingen op de retailmarkt en het hierdoor ontstane toekomstbeeld geven aan

dat er iets gaat veranderen. Ondanks het feit dat er lokale verschillen kunnen bestaan lijkt

het erop dat men niet slechts in groei maar ook in krimp dient te gaan denken. Dit krimp-

denken zal waarschijnlijk zijn weerslag hebben op de aanloopstraten. Want, zoals eerder

weergegeven ontstaat met economische neergang minder vraag naar winkelruimte en

zorgt daarmee voor leegstand in de aanloopstraten. Nu hangt deze verwachte krimp ech-

ter niet meer direct samen met de conjunctuur, maar met tal van andere ontwikkelingen.

Door deze ontwikkelingen is het aannemelijk dat krimp de uitgangssituatie wordt. Deze

krimp zal gevolgen hebben voor de positie van bepaalde aanloopstraten en zich uiten in

leegstand. Wanneer leegstand en verloedering geconcentreerd in de minst aantrekkelijke

aanloopstraten neerslaan, zullen degenen die daartoe in staat zijn deze locaties verlaten.

Degene die daar niet toe in staat zijn blijven achter en redden het vaak niet, waardoor de

gehele aanloopstraat in een negatieve spiraal kan terechtkomen waarbij de leegstand en

verloedering toenemen. Door het verslechterde imago is het niet eenvoudig de uitstroom

te keren, terwijl het eveneens steeds moeilijker wordt nieuwe ondernemers te verleiden in

de winkelstraat te vestigen. Daarnaast dienen binnensteden zich door de ontwikkelingen

veel nadrukkelijker te concentreren op hun onderscheidend vermogen om de consument



40

een unieke beleving te bezorgen. Ze zullen hun doelgroep moeten bepalen en keuzen

moeten maken als het gaat om het aanbod dat geboden wordt en de daarbij behorende

ruimtelijke inrichting van de omgeving. Met name de aanloopstraten kunnen het onder-

scheidend vermogen van de binnenstad versterken door het bieden van plaats aan de (lo-

kale) zelfstandige.

Om de leegstand en verloedering van de entree van de binnenstad, de aanloopstraten,

tegen te gaan en het onderscheidend vermogen van de binnenstad te versterken dienen

de actoren maatregelen te nemen. Deze maatregelen, voornamelijk aangejaagd door

ontwikkelingen op de retailmarkt anno 2011, zullen van invloed zijn de attractiviteit van

de binnenstad en aanloopstraten. In dit onderzoek zal ingegaan worden op de maatrege-

len die genomen moeten worden in de aanloopstraten. Deze maatregelen dienen afge-

stemd te worden op het type aanloopstraat. Alvorens hier op in te kunnen gaan dient de

aanloopstraat gedefinieerd en getypeerd te worden.
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3. AANLOOPSTRATEN – EEN TYPOLOGIE

3.1 Inleiding

Het toekomstbeeld van winkelgebieden geeft aanleiding tot ingrijpen. De problemen

zullen zich hoogstwaarschijnlijk gaan manifesteren in de aanloopstraten, waardoor deze

de hoogste prioriteit genieten. Omdat dit onderzoek zich nader zal gaan richten op de

aanloopstraten, wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan op deze straten.

3.2 Definitie

De aanloopstraten zijn van oudsher belangrijke verbindingsstraten waaraan ondernemers

zich met winkels of andere bedrijven vestigden omdat er veel verkeer was. Ondanks de

aanwezigheid van andere bedrijven bepalen de winkels veelal het beeld dat men van de

straten heeft. Vanwege het geringe aantal definities van aanloopstraten dat in literatuur

te vinden is, zullen deze eerst uiteengezet worden alvorens een definitie te stellen die

geldend is voor dit onderzoek.

Hofland (2008) geeft in zijn onderzoek aan dat een functie als aanvoerroute van buitenaf

naar het kernwinkelgebied onontbeerlijk is voor een aanloopstraat. Hij geeft hierbij ver-

schillende functies aan zoals de verbinding tussen woonwijken en binnenstad, verbinding

tussen station en binnenstad, toevoerroute van autoverkeer naar kernwinkelgebied, ver-

binding tussen bronparkeren en binnenstad, verbinding tussen haven en binnenstad, ver-

binding tussen verschillende subwinkelgebieden binnen één binnenstad en verbinding

tussen een specifieke publieksvoorziening en de binnenstad. Vervolgens geeft hij als defi-

nitie van een aanloopstraat: ‘Een aanloopstraat behoort geheel of gedeeltelijk tot het

binnenstedelijk winkelgebied, kent een B- of C-standkwaliteit met alle daarbij behorende

kenmerken en vervult daarenboven een wezenlijke, logistieke of verbindingsfunctie op

stedelijk niveau, gerelateerd aan het kernwinkelgebied.‘

Husslage (2002) heeft onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren van aanloopstra-

ten. Deze factoren zullen later in dit onderzoek aan bod komen. Zij zet aanloopstraten als

volgt uiteen: ‘Naast de kernwinkelstraten die tot het A-milieu (deels B-milieu) gerekend

worden zijn er de zogeheten aanloopstraten (B- en C-milieu). Deze worden ook wel uit- of

inlopers genoemd. Hierover bestaan verschillende opvattingen. In sommige gevallen bete-

kent het woord ‘aanloopstraat’ letterlijk, de straten waardoor men zich naar (of van) het

stadscentrum (af) begeeft. Mensen komen bijvoorbeeld door deze straat als ze vanaf hun

woning naar het kernwinkelgebied gaan. Of de straat vormt een verbinding tussen een

bronpunt van verkeer en het kernwinkelgebied. Maar vaak ook gaat het om straten waar

winkels – die, omdat de druk op het kernwinkelgebied te groot is of omdat ondernemers

bijvoorbeeld de huur in het kernwinkelgebied niet kunnen of willen betalen – als het ware

‘uitgewaaierd’ zijn over de direct omliggende straten van het kernwinkelgebied.’
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In dit onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd:

Functiemenging

De aanloopstraat wordt gekenmerkt door functiemenging. Meestal is er sprake van men-

ging van wonen, en met name andere functies op de begane grond. Typisch voor de aan-

loopstraat is het veelvuldig wonen boven winkels, vooral in studentensteden en regio’s

met een krappe woningmarkt (Hofland, 2008). Uit de casestudies van Hofland blijkt dat de

niet-woonfuncties over het algemeen 70 tot 90% van het vastgoed op de begane grond

beslaan. Daarvan bestaat gemiddeld 60 tot 75% uit winkels, 10 tot 15% uit horeca en 15

tot 25% uit diensten, kantoren, bedrijven en maatschappelijke functies. Bij deze cijfers

moet rekening gehouden worden met uitzonderingen en de mogelijke vertekening van-

wege de specifieke selectie van cases. Daarnaast heeft Ruiter (2010) aan de hand van ge-

gevens van Locatus een indeling gemaakt van de gemiddelde functieverdeling per stand-

plaatskwaliteit van Nederlandse binnensteden, weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Functieverdeling naar standplaatskwaliteit

Indeling  (%) A1 A2 B1 B2 C

Leegstand 1 1 5 7 9

Dagelijks 10 10 9 8 5

Mode & luxe 62 53 45 32 18

Vrije tijd 8 8 7 7 5

In / om huis 9 8 8 8 5

Detailh overig 0 3 3 3 3

Leisure 5 14 18 24 39

Diensten 3 4 6 11 16

Bron: Ruiter (2010)

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat op B-locaties retail de meest aanwezige functie

is, terwijl op de C-locatie leisure de overhand krijgt. Het verschil tussen de gegevens van

Hofland en Ruiter kan verklaard worden door het feit dat Locatus bijvoorbeeld ook kunst-

galeries onder leisure rekent. Voor de branche-indeling die Locatus hanteert zie bijlage I.

Huurprijsniveau

De huren in aanloopstraten liggen op een relatief laag niveau. Dit is onder andere te ver-

klaren aan de hand van hun B- en C- standkwaliteit. De verschillende standplaatskwalitei-

ten zorgen voor verschillende huurprijzen. Logischerwijs wordt voor ondernemingen met

een betere standplaatskwaliteit een hogere huur gevraagd. Bolt (2003) geeft aan dat ten

opzichte van winkels binnen een A1-milieu bedrijven op een B1-locatie 53% minder, B2-

locatie 67% minder, en C-locatie 79% minder per m² winkelgebruiksoppervlakte betalen.

Op B2- en C-locaties komt de gemiddelde huur in de grote steden neer op gemiddeld 200-

300 euro in de grote steden en gemiddeld 160-180 euro in kleine steden (Hofland, 2008).

Een aanloopstraat is een straat die onderdeel uitmaakt van de binnenstad. Aanloop-

straten behoren niet tot het kernwinkelgebied, maar staan wel in verbinding met of

vormen de entree naar het kernwinkelgebied. De aanloopstraten behoren tot het B- en

C-milieu. Daarnaast is een aanloopstraat te typeren door relatief veel kleinschalig, zelf-

standig ondernemerschap en een hoge mate van functiemenging van detailhandel,

horeca, ambacht, dienstverlening en in mindere mate de woonfunctie.
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Omdat het huurniveau relatief laag ligt, kunnen veel zelfstandige ondernemers zich hier

vestigen.

Versnipperd eigendom

Het eigendom in aanloopstraten is veelal versnipperd over veel eigenaren. Een groot deel

van deze eigenaren zijn in het pand gevestigde ondernemers. Vaker dan in hoofdwinkel-

straten zijn de panden in handen van lokale eigenaren. Grote professionele marktpartijen

zijn niet vaak te vinden in de aanloopstraten, woningcorporaties en andere maatschappe-

lijke vastgoedondernemingen in toenemende mate (Hofland, 2008).

Naast de definitie van aanloopstraten, verdient ook het begrip dwaalmilieu/ zwerfmilieu

een korte toelichting. De gemeente Breda (2006) beschrijft een dwaalmilieu als een alter-

natief gebied dat zich onderscheidt in verrassing, verlokking, rust en historische context.

Het gebied kenmerkt zich door een combinatie van winkels, horeca, monumenten, tuinen

en hofjes en beschikt over voldoende rustpunten en verblijfsmogelijkheden. Het heeft een

kleinschalig en gespecialiseerd karakter en is complementair aan het kernwinkelgebied en

heeft voldoende contact met en aansluiting op het A-milieu. Dit onderzoek zal zich echter

slechts richten op de aanloopstraat, gedefinieerd zoals in het kader.

3.3 Typering

Niet alle aanloopstraten zijn hetzelfde. Er is een differentiatie aan te brengen in aanloop-

straten op basis van een aantal factoren, namelijk de ligging, de verkeersfunctie en het

bezoekdoel.

Ligging

Een belangrijke differentiatie die aan te brengen is in aanloopstraten is de ligging ten

opzichte van het kernwinkelgebied. Husslage (2002) identificeert drie verschillende typen

aanloopstraten gebaseerd op de ligging.

� Aanloopstraten die letterlijk een verbinding vormen tussen een bronpunt en het

kernwinkelgebied, met een mix van doelgericht en recreatief bezochte winkels.

� Aanloopstraten die als uitwaaier van het kernwinkelgebied getypeerd kunnen wor-

den, met relatief veel recreatief bezochte winkels.

� Aanloopstraten die redelijk onafhankelijk van het kernwinkelgebied functioneren

(solitair gelegen), met erg veel doelgericht bezochte winkels.

Bij de typologie wordt reeds in het onderzoek van Husslage aangegeven dat het lastig is

straten expliciet in één van deze categorieën te vatten. Enkele verduidelijkingen zijn dan

ook op zijn plaats. Het begrip bronpunt verdient hierin enige uitleg. Onder een bronpunt

wordt een verzamelpunt van verkeer verstaan, waarvandaan stromen bezoekers de bin-

nenstad binnenkomen. Voorbeelden van bronpunten zijn een parkeerterrein of – garage,

een station, een grote fietsenstalling of een bushalte. Een aanloopstraat is solitair gelegen

wanneer er een duidelijke fysieke, visuele of functionele barrière bestaat tussen het kern-

winkelgebied en de aanloopstraat. Een fysieke barrière kan zijn een poort of versmalling

van de straat, een visuele barrière is bijvoorbeeld een ander soort bestrating of een scher-

pe bocht en een functionele barrière ontstaat bijvoorbeeld bij een lange wand met uit-

zendbureaus. Op de volgende pagina is een visualisatie van de drie typen gebaseerd op de

ligging weergegeven.
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Figuur 3.1 Bronpunt Figuur 3.2 Uitwaaier Figuur 3.3 Solitair gelegen

Verkeersfunctie

Jones Lang Lasalle (2009) onderscheidt op hoofdlijnen twee soorten aanloopstraten. Er zijn

de aanloopstraten die zich bevinden aan de rand van het kernwinkelgebied, ze liggen

vaak aan de uiteinden van de hoofdwinkelstraat en zijn alleen toegestaan voor voetgan-

gers. De Looff (2011) betitelt deze straat als de ontdekstraat. Ontdekstraten zijn aantrek-

kelijke, sfeervolle verblijfsgebieden met een mix van bijzondere kleinschalige winkels, af-

gewisseld met horeca, culturele activiteiten en woningen. De uniciteit van winkeltjes in de

ontdekstraten maakt dat steden zich hiermee kunnen onderscheiden. De andere soort

straat die Jones Lang Lasalle onderscheidt is de aanloopstraat met autoverkeer, waar de

consument kort kan parkeren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om snel en gericht aan-

kopen te doen of diensten af te nemen. Het zijn locaties waar startende ondernemers ge-

vestigd zijn, waar men doelgericht gaat shoppen, maar ook waar diverse vormen van ho-

reca en ondersteunende functies aanwezig zijn. Voorbeelden zijn onder andere een sto-

merij, wijnhandelaar, kapper en drogist. Deze aanloopstraten kenmerken zich voorname-

lijk als verkeerszones richting het A1-winkelgebied. Consumenten die er komen zijn ge-

haast en de winkels zijn hier dan ook vaak afhankelijk van de bereikbaarheid en parkeer-

gelegenheden (voor de deur). Deze aanloopstraten worden door de Looff betiteld als traf-

ficstraten.

Bezoekdoel

Zoals in het hoofdstuk over de binnenstad reeds aangegeven is bestaan er drie typen be-

zoekdoelen, namelijk fun, run en doel. Voor aansluiting op voorgaande factoren wordt

een tweedeling gehanteerd in bezoekdoelen; recreatief (fun) en doelgericht (doel & run).

Winkels kunnen ook vanwege hun specialiteit doelgericht bezocht worden, denk hierbij

aan een biologische kledingwinkel of een modeltrein-winkel. Het bezoekdoel kent vaak

een samenhang met de ligging en de verkeersfunctie van de straat. Husslage (2002) geeft

bij haar typering aan dat de aanloopstraat als verbinding vaak een mix aan doelgericht en

recreatief bezochte winkels bevat, de aanloopstraat als uitwaaier bevat voornamelijk re-

creatief bezochte winkels en de solitair gelegen aanloopstraat voornamelijk doelgericht

bezochte winkels. Daarnaast geeft Jones Lang Lasalle (2009) aan dat de aanloopstraat met

autoverkeer voornamelijk doelgericht bezochte winkels bevat.

Met deze drie aspecten waarop een aanloopstraat te differentiëren is, is een aantal typen

aanloopstraten vastgesteld. De typering van aanloopstraten zoals weergegeven in tabel

3.2 zal gehanteerd worden in dit onderzoek.
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Tabel 3.2 Typen aanloopstraten

Typering Verkeersfunctie Bezoekdoel

Type 1. Aanloopstraat met bronpunt Auto Recreatief & Doelgericht

Type 2. Aanloopstraat met bronpunt Voetganger Recreatief

Type 3. Solitaire aanloopstraat Auto Doelgericht

Type 4. Uitwaaier Voetganger Recreatief

Type 5. Uitwaaier Auto Recreatief & Doelgericht

Bij de aanloopstraten waarbij een mix aan doelgericht en recreatief bezochte winkels be-

staat is een grove verdeling te maken. Het gedeelte van de straat dat namelijk aansluit op

het kernwinkelgebied kent veelal recreatief bezochte winkels, naarmate men verder van

het kernwinkelgebied af beweegt neemt het aandeel doelgericht bezochte winkels toe.

3.4 Het functioneren van aanloopstraten

Het functioneren van aanloopstraten wordt bepaald door de attractiviteit, de ruimtelijke

dynamiek, ontwikkelingen op de retailmarkt en het type aanloopstraat. Huidige ontwik-

kelingen op de retailmarkt maken het aannemelijk dat krimp de uitgangssituatie wordt.

Deze krimp zal negatieve gevolgen hebben voor het perspectief van de aanloopstraat als

winkelstraat. De attractiviteit wordt bepaald door de locatie, de functiemix, het winkel-

aanbod en de ambiance en verschilt per aanloopstraat. Wanneer we kijken naar het type

aanloopstraat is de ligging van de aanloopstraat ten opzichte van het kernwinkelgebied

en de ligging ten opzichte van bronpunten van groot belang. Naarmate de aanloopstraat

dichterbij het kernwinkelgebied en / of bronpunten ligt en geen fysieke, visuele of functi-

onele barrières kent ten opzichte van het kernwinkelgebied en / of bronpunten, heeft de

straat een beter perspectief. De straat zal eveneens een beter perspectief hebben als het

bezoekdoel aansluit op de verkeersfunctie van de straat. Het functioneren van de aan-

loopstraat uit zich in bepaalde indicatoren. Deze indicatoren zijn de leegstand, de omzet

van de ondernemers, het huurprijsniveau, de passantenintensiteit en daarmee gepaarde

standplaatskwaliteit.

3.4.1 Indicatoren

Leegstand

Leegstand is een graadmeter voor het functioneren van de aanloopstraat. Ruiter (2010)

geeft in zijn onderzoek aan dat leegstand pas problematisch wordt als het dominant

zichtbaar is in een straat, waardoor een negatieve beeldvorming ontstaat en het imago

van de straat naar beneden gaat. Een belangrijk aspect bij de beleving is of de leegstand

zich concentreert of dat het verspreid in een gebied of straat aanwezig is. Indien de leeg-

stand geconcentreerd is, waardoor aaneengesloten blokken aanwezig zijn zonder winkel-

functie, is de kans groter dat de consument het gebied zal mijden. De leegstand heeft

gevolgen voor meerdere actoren. Voor de betreffende pandeigenaar betekent leegstand

geen huurinkomsten en een mogelijke daling van de vastgoedwaarde. Voor winkeliers is

de grootste bedreiging dat een neerwaartse spiraal van bezoekersaantallen en consumen-

tenbestedingen in het winkelgebied ontstaat. Door een hoge mate van leegstand is de

kans aanwezig dat de consument het beeld van winkelgebied verliest, waardoor nog min-

der consumenten het gebied zullen bezoeken. Een daling van het aantal consumenten

heeft tot gevolg dat de omzet van de ondernemers verder zal dalen en meer ondernemers

zullen vertrekken of failliet gaan, wat lijdt tot een nog hogere mate van leegstand. De
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gemeente ondervindt tevens problemen, ondernemers zullen de gemeente (deels) ver-

antwoordelijk achten als een bepaald winkelgebied niet functioneert. Bovendien bestaat

de kans dat een hoge mate van leegstand in een straat verloedering en criminaliteit tot

gevolg heeft. In dit onderzoek wordt uitgegaan dat een gemiddelde leegstand tussen de 5

en 10 procent acceptabel is in een aanloopstraat. Een leegstandspercentage boven de 10

procent wordt als hoog aangeduid.

Leegstand zorgt niet alleen voor problemen, maar schept ook kansen. Doordat in B- en C-

locaties minder druk op locaties ligt en er sprake van leegstand is, zijn de huren beduidend

lager dan op A-locaties. Hierdoor bestaan in deze gebieden kansen voor startende onder-

nemers (de broedplaatsfunctie). Daarnaast biedt leegstand ruimte aan discountwinkels,

waar consumenten ook behoefte aan hebben. Actoren kunnen een rol spelen met betrek-

king tot leegstand. De consument speelt een hoofdrol omdat hij uiteindelijk degene is die

bepaalt waar hij wel of niet gaat winkelen en waar hij wel of niet zijn geld uitgeeft. De

consument is deels te beïnvloeden, hierin kan de ondernemer een rol spelen door middel

van goed ondernemerschap. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte

van de randvoorwaarden, zoals onder andere parkeergelegenheid, veiligheid en omge-

vingskwaliteit. De vastgoedeigenaar bepaalt hoeveel huur hij vraagt en of hij wel of niet

investeert in de kwaliteit van het pand.

Omzet

De omzet die gegenereerd wordt door bedrijven in de straat, geeft het functioneren van

de bedrijven weer. De omzet is daarmee een weerspiegeling van het economisch functio-

neren van de straat. Wanneer de omzet daalt, worden retailers gedwongen te vertrekken

of minder goed presterende vestigingen af te stoten. Dit heeft een toenemende leegstand

tot gevolg. Een hoge omzet betekent automatisch dat de bedrijven en de straat beter

functioneren.

Huurprijsniveau

De aanloopstraat is vaak vanwege de lage huurprijzen in vergelijking met het kernwinkel-

gebied in het bijzonder geschikt voor (startende) zelfstandige ondernemers. Om speciaal-

zaken en ‘bijzondere’ winkels aan te trekken is het van belang dat de huurprijs van win-

kelunits niet te hoog ligt. Tegelijkertijd worden de straten met een laag huurprijsniveau

vaak gekenmerkt door een hoog verloop in het winkelbestand en daarmee gepaarde ho-

gere leegstand. Wanneer de straat beter functioneert heeft dit vaak gevolgen voor het

huurprijsniveau. Het huurprijsniveau zegt namelijk ook iets over de vraag naar winkelpan-

den. Een hoge vraag drijft de huren omhoog en is in die zin positief. Wanneer de huurprij-

zen stijgen, bestaat echter ook het gevaar dat ondernemers de huurprijzen niet langer

meer kunnen betalen. Omdat de vaak kleinschalige panden niet interessant zijn voor

grootwinkelbedrijven kan er dan leegstand ontstaan.

Passantenintensiteit & Standplaatskwaliteit

Het druktebeeld in een straat heeft veel gevolgen voor het functioneren van de straat.

Meer passanten hebben vaak meer bestedingen tot gevolg. Wanneer de passantenintensi-

teit hoger is, geeft dit aan dat de straat beter functioneert. De passantenintensiteit ten

opzichte van hetzelfde druktepunt bepaalt de standplaatskwaliteit. Een hogere passan-

tenintensiteit betekent een hogere standplaatskwaliteit en vice versa. Een belangrijke

variabele bij het bepalen van de huurprijs is het aantal passanten. Retailers zijn bereid
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meer huur te betalen op locaties met een hoge passantenstroom, omdat dit logischerwijs

een hogere omzet kan betekenen.

3.4.2 Huidige situatie

Het functioneren van de aanloopstraat, waarin de winkelfunctie overheerst(te), verslech-

tert. Walen & Ruiter (2011) geven aan dat de afgelopen vijf jaar het leegstandsniveau van

de zeventien grootste Nederlandse binnensteden gemiddeld vrijwel constant rond 6 pro-

cent is. Op de A-locaties is bij de meeste steden (twaalf van de zeventien) sprake van af-

name van leegstand. De leegstand is echter hoog en neemt steeds meer toe op B- en C-

locaties. Op C-locaties is de leegstand sinds 2005 gemiddeld opgelopen van 7 naar 9 pro-

cent in 2010. Locatus (2011) geeft daarnaast aan dat de leegstand op de C-locaties zelfs

richting de 12,3% gaat. Jones Lang Lasalle (2009) zegt hierover: ‘De leegstand in aanloop-

straten neemt toe. Onder andere door de opmars van het internetwinkelen en de econo-

mische recessie, zijn ondernemers en retailers steeds vaker gedwongen om hun winkel te

sluiten. Het aantal faillissementen bijvoorbeeld was afgelopen jaar twee keer zo hoog als

gebruikelijk.’

Er zijn meerdere oorzaken waardoor aanloopstraten als winkelstraat structureel slechter

zijn gaan functioneren. Een mogelijke lokale oorzaak is de verplaatsing van het zwaarte-

punt van de retailfunctie in de binnenstad dat ervoor gezorgd heeft dat de aanloopstraat

vanwege de ontstane (solitaire) ligging of een verandering in de routing een lagere pas-

santenintensiteit kent. Ook afname van de attractiviteit van de aanloopstraat kan een

oorzaak zijn. Een andere lokale oorzaak kan de teruggang van bevolkingsaantallen in de

directe omgeving zijn. Daarnaast is de huidige economische situatie een belangrijke reden

voor de leegstand in aanloopstraten. Door de crisis is er sprake van een lagere passanten-

intensiteit wat het meest gevoeld wordt in de B- en C-locaties. C-locaties zijn de eerste

locaties die weer leeglopen in een minder gunstige economische tijd. Een andere oorzaak

is de trek van winkeliers vanuit C-locaties naar GDV of PDV locaties. De huurprijs is ook een

belangrijke factor. Doordat huurprijzen vaak weinig flexibel zijn en een vertraging kennen

ten opzichte van de economie, zijn de huidige huurprijzen niet altijd conform de economi-

sche situatie. Veel vastgoedeigenaren geven er daarnaast de voorkeur aan om hun pand

leeg te laten staan en te wachten op een huurder, in plaats van de huurprijs te verlagen

(Ruiter, 2010). De keuze van de vastgoedeigenaren wordt veroorzaakt door het feit dat op

het moment dat zij de huurprijs verlagen, ze daarmee de waarde van het vastgoedobject

verlagen, omdat de waarde van een object een sterke relatie met de huur heeft. Anno

2011 zijn ontwikkelingen op de retailmarkt een belangrijke oorzaak voor het slechter

functioneren van aanloopstraten.

3.5 Conclusie

De problematiek in aanloopstraten wordt zichtbaar door het leegstandspercentage, de

hoogte van de omzet, het huurprijsniveau en de passantenintensiteit. Deze problematiek

zal variëren per type aanloopstraat. Binnen aanloopstraten zijn typen te onderscheiden op

basis van de ligging, de verkeersfunctie en het bezoekdoel. Deze typen aanloopstraten

zullen elk een ander perspectief hebben op een voortbestaan als winkelstraat. Het is daar-

om aannemelijk dat verschillende typen aanloopstraten verschillende maatregelen behoe-

ven ter verbeteren van het functioneren. Het is zelfs mogelijk dat binnen een bepaald type

aanloopstraat een maatregel een ander effect heeft op de ene dan op de andere aanloop-
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straat. De toenemende leegstand in aanloopstraten kan niet alleen worden verholpen

door bijvoorbeeld marketing of een verbetering van de openbare ruimte. De belangrijkste

opgave in deze tijd is aanloopstraten te kiezen die potentie hebben om uit te groeien tot

een goed functionerende winkelstraat en straten te kiezen die geen potentie meer heb-

ben. De bestemming van de aanloopstraten, zoals bijvoorbeeld winkelen, wonen, culturele

doeleinden of combinaties hiervan, zal verschillen per specifieke situatie.  De slecht functi-

onerende aanloopstraten moeten verbeterd worden met een pakket aan maatregelen. In

het volgende hoofdstuk zal inzicht geboden worden in de mogelijke maatregelen om het

functioneren van aanloopstraten te verbeteren.
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4. MOGELIJKE MAATREGELEN – EEN OVERZICHT

4.1 Inleiding

Het functioneren van aanloopstraten verslechtert, er is onder andere bovenmatig veel

leegstand. De leegstand van de winkelpanden in deze winkelgebieden zal waarschijnlijk

leiden tot een waardedaling van het vastgoed. Een leegloop dan wel neergang van aan-

loopstraten is niet alleen een probleem voor deze straten zelf, maar heeft tevens een ne-

gatief effect op de gehele binnenstad. Er bestaan verschillende maatregelen om het func-

tioneren structureel te verbeteren. De maatregelen dienen te zorgen voor blijvend herstel

in de aanloopstraat en daarnaast te zorgen dat de potentie ten volle benut wordt. Binnen

de maatregelen is onderscheid te maken tussen ruimtelijk-functionele, fysiek-ruimtelijke,

economisch-organisatorische en juridisch-planologische maatregelen. Alvorens op deze

maatregelen in te gaan zullen allereerst drie maatregelen van hogere orde toegelicht

worden.

4.2 Binnenstadsmanagement, BIZ & Winkelstraatmanagement

Deze paragraaf gaat in op de drie maatregelen van hogere orde. De eerste twee maatre-

gelen worden uitgevoerd op binnenstadsniveau en zijn ontstaan in het buitenland; Town

Centre Management en Business Improvement District (Hoyt & Gopal-Agge, 2007). Beiden

hebben als doel het (economisch) functioneren van de binnenstad te verbeteren. In Ne-

derland worden deze reeds toegepast in de vorm van binnenstadsmanagement en de Be-

drijven InvesteringsZone (BIZ). Winkelstraatmanagement wordt in toenemende mate in

Nederland uitgevoerd op straatniveau, teneinde het economisch functioneren van de

straat te verbeteren. Deze drie maatregelen worden afzonderlijk aangestipt omdat onder

de vlag van zowel binnenstadsmanagement, de BedrijvenInvesteringsZone als winkel-

straatmanagement maatregelen worden uitgevoerd die later in dit hoofdstuk aan bod

komen.

Opzetten Binnenstadsmanagement

In de jaren ‘30 en ‘40 vormden ondernemers in steden in Amerika organisaties met vrijwil-

lig lidmaatschap om de decentralisatie – de migratie van bedrijven, winkels en klanten van

de binnenstad naar de rand – te bestrijden. In de jaren ‘50 en ‘60 continueerden de Ameri-

kaanse ondernemers de vrijwillige inspanningen om de binnenstad te herontwikkelen en

herpositioneren (Hoyt & Gopal-Agge 2007). Dit betekende het begin van Town Centre

Management.

Coca-Stefaniak et al (2009) beschrijven Town Centre Management als een praktisch ant-

woord op de complexiteiten van stedelijke revitalisatie op lokaal niveau met waardevolle

bijdragen door gebiedsgerichte marketing en duurzame ontwikkeling. Het is een model

voor het maken en regenereren van een plaats en de ontwikkeling van een integrale ge-

biedsgerichte publiek-private vennootschap. Town Centre Management wordt in Neder-

land reeds toegepast onder de naam binnenstadsmanagement of centrummanagement.

Binnenstadsmanagement of centrummanagement kan in het algemeen omschreven wor-

den als een structureel samenwerkingsverband van publiek en private partijen in een cen-
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trum, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen, teneinde

de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te ver-

sterken (BRO, 2010). Bij centrummanagement gaat het primair om de partijen die investe-

ren in het centrum en met die investeringen het centrum maken tot wat het is. Dat zijn de

gemeente (in de openbare ruimte), de vastgoedeigenaren (in de panden) en de onderne-

mers (als gebruikers van de panden). De gemeente is primair verantwoordelijk voor beheer

en onderhoud van de openbare ruimte. Ze zorgt voor de kwaliteit, leefbaarheid en veilig-

heid van het centrum, stelt beleid op en voert projecten uit, zoals de herinrichting van het

centrum. Daarmee creëert de gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de on-

dernemers. De gemeente is dan ook van cruciaal belang voor het slagen van centrumma-

nagement. Vastgoedeigenaren bepalen via hun investeringen het uiterlijk van de panden

en daarmee de uitstraling van het centrum. Een aantrekkelijk centrum dat grote bezoe-

kersstromen trekt, heeft commerciële meerwaarde en zorgt voor een waardestijging van

het vastgoed. Betrokkenheid bij het centrummanagement betekent voor eigenaren ook

dat zij invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk centrumbeleid en de (vast-

goed)ontwikkeling van het centrum. De ondernemers in het centrum zijn gezamenlijk

verantwoordelijk voor de attractieve invulling van het commerciële voorzieningenaanbod

(zoals winkels, horeca, bioscopen). Vanuit die invalshoek leveren ze hun inbreng in het

centrummanagement, via een ondernemersvereniging of winkeliersvereniging die hun

belangen vertegenwoordigt.

Binnenstadsmanagement kent in principe financiering op vrijwillige basis. Dit houdt in dat

de partijen vrij zijn in de keuze en de mate om te financieren. Bressers (2009) heeft onder-

zoek verricht naar verschillende financieringsinstrumenten die gehandhaafd kunnen wor-

den bij binnenstadsmanagement. Er wordt eerst een ondernemersfonds opgericht, een

ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers. Zij bekostigt gezamenlijke

activiteiten -bovenop de gemeentelijke inspanningen- op bedrijventerreinen, winkel- en

stadscentra. De ondernemers betalen een heffing gebaseerd op de onroerendezaakbelas-

ting, de baatbelasting, de precariobelasting, de reclamebelasting of de BIZ. De onroeren-

dezaakbelasting (OZB) is een belasting over de waarde van onroerende zaken van eigena-

ren en gebruikers. Als heffingsgrondslag voor deze belasting geldt de WOZ-waarde

(Waardering Onroerende Zaken). Er gaat een deel van het tarief (al dan niet verhoogd) op

niet-woningen naar een ondernemersfonds ten behoeve van collectieve belangenbeharti-

ging. De OZB kan alleen gemeentebreed worden geheven. Met baatbelasting kunnen de

kosten van eenmalige investeringen in een bepaald gebied worden gefinancierd. Winke-

liers moeten hierbij aantoonbaar baat hebben bij de verbeteringen die plaatsvinden, dit is

echter lastig te meten. Met precariobelasting kan een gemeente een belasting heffen op

het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeen-

tegrond (bijvoorbeeld terrassen en uithangborden). Deze belasting is daarom alleen van

toepassing op ondernemers. Dit financieringsinstrument kan worden toegepast als ge-

meenten bijvoorbeeld een hogere precariobelasting heffen waarvan een deel terechtkomt

in een ondernemersfonds. Reclamebelasting wordt geheven op openbare aankondigingen

die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze belasting wordt ook slechts toegeschreven

aan ondernemers. De BIZ zal hierna uitgebreid aan bod komen.

Onderzoek naar binnenstadsmanagement suggereert dat financiering op vrijwillige basis

de effectiviteit beperkt omdat erg veel tijd verbruikt wordt voor het verkrijgen van geld

en het verklaren van de ontvangen uitkeringen en kosten aan belanghebbenden. Daar-
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naast bestaat het probleem van free-riders. Free-riders zijn ondernemers in het gebied die

profiteren van de bijdragen bijeen gebracht door de leden van de vrijwillige vereniging,

zonder zelf bij te dragen aan de vereniging (Hoyt & Gopal-Agge, 2007). De komst van het

Business Improvement District concept – een financieringsmechanisme voor binnenstads-

management – biedt een oplossing voor het financieringsprobleem.

Opzetten Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

In het midden van de jaren ‘60 vonden een kleine groep ondernemers in Toronto een

nieuwe benadering om het free-rider probleem te bestrijden. Hiervoor onderzochten zij

de haalbaarheid van een autonome, privaat beheerde entiteit met het vermogen om een

extra belasting te heffen op zakelijke vastgoedeigenaren om de lokale revitalisatie te fi-

nancieren. Sindsdien is het Business Improvement District-model aangenomen in vele lan-

den. Er zijn 185 BIDs in Australie, 347 in Canada, 225 in Europa, 261 in Japan, 140 in

Nieuw-Zeeland, 42 in Zuid-Afrika en 404 in Amerika (Hoyt & Gopal-Agge 2007).

Een Business Improvement District (BID) is een samenwerkingsverband tussen onderne-

mers, vastgoedeigenaren en de lokale overheid, waar ook andere publieke belangheb-

benden aan kunnen deelnemen (Rathcliff Flanagan, 2004). De aanpak van het BID is ge-

richt op het concept van collectieve actie, en kan gedefinieerd worden als een vereniging

van bedrijven en vastgoedeigenaren in een afgebakend geografisch gebied die samen-

werken om het lokale bedrijfsleven te promoten en verbeteren. Het primaire doel is om

meer consumenten aan te trekken (d.w.z. toeristen, bewoners, werknemers etc.) voor win-

kel-, bedrijfs-, en entertainmentdoeleinden. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld het

aantrekkelijker maken van de straten, fiscale stimulansen, place marketing en het promo-

ten en houden van lokale evenementen (Hernandez & Jones, 2005). De grenzen van een

BID zijn besloten. De grootte is variabel – sommige BIDs zijn een straat, een blok of een

hele binnenstad (Hogg, Medway & Warnaby, 2003). BIDs dienen hun eigen gebied te defi-

niëren en het is van groot belang dat ervoor gezorgd wordt dat het gebied een gemeen-

schappelijke identiteit heeft. Dit kan bereikt worden door bewegwijzering, gedeeltelijk

door fysieke verbeteringen en gedeeltelijk door services (Ashworth, 2003). Specialistische

winkelgebieden en etnische winkelstraten kunnen een focus van de BID zijn. Deze specia-

listische gebieden hebben concentraties van zelfstandige ondernemers en de kritische

massa die gecreëerd is in dit gebied kan zorgen voor een sterke identiteit. Deze kan het

potentiële verzorgingsgebied aanzienlijk vergroten en gelegenheid bieden voor differen-

tiatie in activiteiten gericht op de afzet van het gebied als winkelbestemming (Hogg, Me-

dway & Warnaby, 2003).

Het Business Improvement District is in Nederland reeds een bekend fenomeen onder de

naam Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). De BIZ is in Nederland een heffingsinstrument van

het ondernemersfonds. Een Bedrijven Investeringszone is een (tijdelijk) samenwerkings-

verband van ondernemers binnen een winkelgebied of op een bedrijventerrein met als

doel te investeren in (in beginsel) de kwaliteit van de openbare ruimte. Gezamenlijk be-

palen zij welke maatregelen moeten worden uitgevoerd boven op de diensten die de ge-

meente al levert om hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker of beter bereik-

baar te maken en zo de winstgevendheid te vergroten. Als de meerderheid van de onder-

nemers achter de maatregelen staat wordt een wettelijk verplichte, aan de WOZ gerela-

teerde heffing opgelegd aan alle ondernemers in het gebied ten behoeve van de financie-

ring van de maatregelen (Ratingen, 2010). Een BIZ is daarmee een hybride constructie
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waarin vrijwilligheid (ondernemers beslissen met een meerderheid of ze de maatregelen

willen) en verplichtend karakter (verplichte bijdrage voor alle ondernemers op de locatie,

dus óók voor de huidige free riders) samengaan.

Er is in Nederland een tweevoudige draagvlakmeting: er dient een stemming worden ge-

organiseerd waarbij de minimale opkomst 50 procent moet zijn. Daarvan moet tweederde

voor stemmen. Die voorstemmers moeten vervolgens ook nog eens minimaal 50 procent

van de vastgoedwaarde volgens de WOZ vertegenwoordigen. Met ingang van 1 mei 2009

is de Experimentenwet BIZ in werking getreden en deze loopt tot 1 juli 2015. Tot 1 januari

2012 kunnen er nieuwe bedrijveningvesteringszones worden opgericht. Voor 1 januari

2013 wordt een evaluatie gehouden, waarna politieke besluitvorming plaats kan vinden

over een eventueel vervolg en in welke vorm (biz-nl.nl, 2011). Ondernemers en gemeenten

geven aan dat de BIZ als instrument gewaardeerd wordt en zijn enthousiast over het prin-

cipe. De wet voorziet in een behoefte om goede initiatieven betaalbaar te maken en de

lasten evenwichtig te verdelen over alle ondernemers in het gebied. Andere voordelen die

genoemd worden zijn een grotere betrokkenheid van ondernemers bij het gebied en een

toegenomen begrip en verbeterde samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen

ondernemers en de gemeente. Kritiek bestaat over de inspanning die de opzet van een BIZ

kost, in Nederland komt een BIZ volgens het stappenplan in bijlage II tot stand. De erva-

ring in het buitenland leert dat de oprichting van een BIZ vaak minimaal een jaar in beslag

neemt. Belangrijkste punt waar men in Nederland tegenaan loopt is dat de draagvlakeisen

hoog zijn. Tot nu toe heeft 40% van de initiatieven aan de gestelde draagvlakeisen vol-

daan (Ministerie van Economische Zaken, 2010). Oorzaak kan zijn dat betrokken onder-

nemers de ernst van de situatie nog niet inzien. Hogg, Medway & Warnaby (2003) geven

aan dat collectieve actie door winkeliers op lokaal niveau vaak gemotiveerd is door een

externe bedreiging. Uit literatuur blijkt dat veel BIDs in de Verenigde Staten zijn opgericht

als laatste wanhopige reactie op ernstig verval van de binnenstad. Met name kleine en

middelgrote ondernemingen, die gelokaliseerd zijn rondom wijkcentra of in secundaire

gebieden van binnensteden (die normaal waarschijnlijk niet de volledige voordelen mee-

krijgen van de activiteiten van een binnenstadsmanagement programma) kunnen profite-

ren van de meer lokale en gefocuste aanpak van een BID (Hogg, Medway & Warnaby

2003). Probleem is echter dat ze dit vaak (te) laat inzien, waardoor de BIZ de draagvlakme-

ting niet haalt.

Hernandez & Jones (2005) concluderen in hun studie dat buitenlandse ervaringen leren dat

BIDs hebben geleid tot toegenomen vastgoedwaardes, het tegenhouden van het verval

van binnensteden, het terugbrengen van de criminaliteit, het verhogen van de omzet en

winst, het verbeteren van de belasting en verminderen van de winkelleegstand. Kortom,

het stimuleren van de ontwikkeling van een levendige lokale economie.

(Winkel)Straatmanagement

Straatmanagement heeft tot doel het duurzaam verbeteren van het economisch functio-

neren van winkelgebieden, zodat ondernemers een goede omzet genereren, bewoners en

bezoekers prettig kunnen winkelen en / of boodschappen doen en het vastgoed van eige-

naren een positieve waardeontwikkeling doormaakt. Het is een tijdelijke maatregel die

structurele veranderingen teweeg moet brengen (Ministerie van Economische Zaken,

2010). Het verschil met binnenstadsmanagement is dan ook dat (win-

kel)straatmanagement van tijdelijke aard is om specifieke knelpunten aan te pakken. Vei-
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ligheid, leegstand, parkeren en bereikbaarheid zijn vaak knelpunten die aangepakt wor-

den. Een belangrijk aspect van de winkelstraatmanager is de functie die hij heeft als scha-

kel tussen het winkelgebied en de gemeentelijke organisatie. Het initiatief voor winkel-

straatmanagement komt meestal van de gemeente, het kan echter ook bijvoorbeeld van-

uit een winkeliersvereniging of corporatie geïnitieerd worden.

4.3 Ruimtelijk-functionele maatregelen

Ruimtelijk-functionele maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld veranderingen in

de functiemix, de branchering of de segmentatie in de ruimtelijke context. Deze maatre-

gelen dragen bij aan het creëren van een optimaal aanbod per situatie waardoor de at-

tractiviteit van de straat vergroot wordt.

Functieverandering

Een functie als aanloopstraat impliceert dat de straat als het ware mee moet kunnen blij-

ven bewegen met de conjunctuur en dat er wisselingen in de functies van bepaalde pan-

den moeten kunnen blijven plaatsvinden. Gezien de afname van de vraag naar winkels

kan ervoor gekozen worden om de winkelfunctie wat af te laten zwakken en ondersteu-

nende commerciële niet-winkelfuncties hiervoor in de plaats toe te voegen om de bedrij-

vigheid te behouden en multifunctionaliteit te vergroten. Onder commerciële niet-

winkelfuncties worden horeca, balie / dienstverlening en ambachtelijke diensten verstaan.

Voor het aanpassen van de functie dient in het bestemmingsplan hier de mogelijkheid toe

bestaan en daarnaast kan bijvoorbeeld de vastgoedeigenaar een rol spelen in de invulling

van zijn pand. Functieverandering wijst op een afname van de geschiktheid van een ge-

bouw voor een bepaalde functie, of een toename van de geschiktheid voor een andere

functie (Sim, 1982). Functieverandering vindt niet slechts in één richting plaats. Veel ge-

bouwen in bijna alle grote steden hebben een functieverandering ondergaan van bijvoor-

beeld woning naar winkel waardoor de levensduur van het gebouw verlengd werd. Wan-

neer de winkels echter klandizie verliezen dient er een conversie terug naar woning plaats

te vinden. Deze omgekeerde functieverandering zal in toenemende mate plaatsvinden in

de aanloopstraten. De functieverandering kan plaats bieden aan verschillende functies

zoals commerciële niet-winkelfuncties maar ook aan wonen, kantoren, culturele of maat-

schappelijke voorzieningen.

Toevoegen functies

Om de trekkracht van een aanloopstraat te vergroten kan het een optie zijn meer func-

tiemenging te creëren. Deze toegevoegde functie kan tevens ondersteunend zijn voor de

winkelfunctie en de verblijfsduur in de straat verlengen. Zo verlengt bijvoorbeeld horeca

in de straat de verblijfsduur.

Aanpassen branchering aan functie van de straat

Eerder is een differentiatie aangebracht in de verkeersfunctie van de aanloopstraat. Hier-

bij werd een link gelegd tussen de verkeersfunctie en doelgericht of recreatief bezochte

winkels. De winkelfunctie van de straat moet passen bij de verkeersfunctie die de aanloop-

straat heeft. Bij een autoluwe of autovrije straat passen recreatieve winkels, terwijl in stra-

ten met autoverkeer meer doelgericht bezochte winkels passen. De branchering kan aan-

gepast worden aan de verkeersfunctie van de straat. Daarnaast kan de branchering aan-

gepast worden aan de verzorgingsfunctie. Het functioneren van aanloopstraten met een
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groot achterliggend verzorgingsgebied (een woonwijk) kan sterk verbeteren wanneer in

de behoefte aan dagelijkse goederen wordt voorzien. Wil de straat een stedelijke functie

verzorgen kan een hoog aandeel niet-dagelijkse winkels of speciaalzaken hieraan bijdra-

gen.

Vestigen trekker

Zoals Trip (2002) aangaf, loopt publiek langs de winkels heen en weer tussen twee trek-

kers. Twee attractiepunten genereren een stroom voetgangers. De ene trekker wordt ge-

vormd door het kernwinkelgebied, door toevoeging van een trekker in de aanloopstraat

zal dit een stroom passanten teweeg brengen tussen het kernwinkelgebied en de trekker

dóór de aanloopstraat. Het plaatsen van een trekker in een gebied zorgt voor meer win-

kelende mensen en tevens voor een groter verzorgingsgebied (Whysall, 1995). Deze win-

kelende mensen verhogen de passantenintensiteit, verhogen hier de bestedingen en zorgt

voor de opbloei van reeds gevestigde winkels omdat zij meer verkopen. Vervolgens zal

ook het vestigingsmilieu van de aanloopstraat sterk verbeteren. De introductie van een

(grote) nieuwe trekker kan dus veel voordelen bieden. Bij een trekker kan bijvoorbeeld

gedacht worden aan een supermarkt of een keten. In acht zal moeten worden genomen

dat niet elke trekker in een aanloopstraat plaats wil nemen. Actieve acquisitie zou dan de

vestiging van een trekker wel kunnen bevorderen.

Vestigen zelfstandige ondernemers

Een van de belangrijkste factoren die een winkelgebied aantrekkelijk houden, is de aan-

wezigheid van zelfstandige ondernemingen (de Looff, 2011). Zelfstandige ondernemers

brengen een groot deel van de levendigheid, de diversiteit en het onderscheidend vermo-

gen van de binnenstad. Het National Retail Planning Forum (2004) geeft aan dat secundai-

re winkelgebieden, zoals aanloopstraten, de potentie hebben om aantrekkelijke en soms

unieke winkels en services te bieden en daarnaast te voorzien in lokale behoeften. Kleine,

zelfstandige ondernemers kunnen hun specialistische en unieke winkels en bedrijven in

aanloopstraten vestigen wanneer de huren veel lager zijn dan in het kernwinkelgebied.

Wonen boven winkels

Zoals eerder bij de functies in de binnenstad besproken is zorgt wonen boven winkels voor

een betere leefbaarheid, meer sociale controle en veiligheid. Tegelijkertijd versterkt wo-

nen boven winkels de multifunctionaliteit en zorgt het voor een kwaliteitsverbetering van

het vastgoed. Het realiseren van wonen boven winkels verschaft meerwaarde, maar door

de onrendabele top en de complexiteit van de ingrepen is de drempel vaak hoog. Een

ingreep die bijvoorbeeld uitgevoerd dient te worden is het toegankelijk maken van de

verdieping, wat vanwege het verloren gaan van winkelruimte en een deel van de etalage

een kostbare en omstreden ingreep is. Veel gemeenten kennen een stimuleringsregeling

voor wonen boven winkels, wat uiteindelijk uitgevoerd moet worden door de vastgoedei-

genaren is.

Clusteren

In paragraaf 2.6.3 is clustering naar voren gekomen. Clusteren is een maatregel om de

positie van de aanloopstraat te versterken. De passantenstroom in aanloopstraten is voor

veel winkels te laag om zelfstandig winstgevend te kunnen opereren. Hiervoor is een clus-

tering van commerciële functies, al dan niet met thematisering, van groot belang. Als een

cluster van bijvoorbeeld antiekzaken in een aanloopstraat ontstaat, zou dit attractiever-
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hogend kunnen werken, waardoor de passantenstroom kan toenemen. Doordat de con-

sumenten in veel verschillende winkels soortgelijke producten kunnen vergelijken, is het

mogelijk dat er meer (doelgerichte) passanten getrokken worden. Daarnaast kan door het

voeren van een bepaalde segmentatie een bepaalde consumentengroep getrokken wor-

den. Hierbij kan het een strategische keuze zijn juist op het lage segment (discount) in te

zetten, of juist op het hoge segment (speciaalzaken). Als retailers zich gezamenlijk richten

op de behoeften van consumentengroepen in het verzorgingsgebied kunnen ze winkel-

gebieden verder versterken. Dit zal vervolgens een positieve invloed op het realiseren van

de hoogst haalbare huurprijzen en een hoge vastgoedwaarde hebben (Ploegmakers,

2010). Soms ontstaat een clustering vanzelf doordat soortgelijke ondernemingen elkaar

aantrekken en daardoor versterken. Deze clustering kan echter ook gestimuleerd worden

middels bijvoorbeeld het opstellen van gebiedsprofielen door de gemeente of door vast-

goedeigenaren in combinatie met makelaars.

Toevoegen bronpunt

Trip (2002) schetste het belang van het station voor economische activiteiten in winkelstra-

ten. Er zijn verschillende bronpunten te onderscheiden: de parkeergarage, parkeerplaat-

sen, het station en bushaltes. Het merendeel van de consumenten begint en eindigt hun

bezoek bij een bronpunt. Stienstra & Bisschops - Severens (2010) geven in hun analyse aan

dat bereikbaarheid en parkeren zowel in directe als in indirecte zin economische impact

op het functioneren van een stedelijk centrumgebied hebben. Direct in de vorm van het

omzetpotentieel dat via de parkeervoorziening wordt binnengebracht; indirect in de vorm

van waardevermeerdering van winkelpanden / winkelstraten en structuurveranderingen in

het centrumgebied. Naast het aantal parkeerplaatsen vorm de loopafstand een essentieel

element in de mate waarin parkeervoorzieningen een bijdrage leveren in het economisch

functioneren van de binnenstad. Uit onderzoek van Bennison & Davies (1977) blijkt dat

straten in de buurt van onder andere parkeervoorzieningen significant vaker worden be-

zocht door winkelend publiek dan andere straten. Vooral aanloopstraten profiteren van

dit effect. Zo is de kwaliteit van de winkelvoorzieningen in het Ritsevoort, een aanloop-

straat naar het Alkmaarse kernwinkelgebied, aanzienlijk gestegen na opening van de Sin-

gel-parkeergarage aan deze straat. Uit een onderzoek van Borgers & Timmermans (1984)

in Maastricht bleek dat verplaatsing van de toegang tot een parkeerterrein van de ene

aanloopstraat naar een andere, parallel gelegen straat leidde tot daling van de winkelom-

zetten in de eerstgenoemde straat, terwijl de omzetten in de straat waar de toegang naar

toe was verplaatst stegen. Daarmee mag ook verwacht worden dat een verbetering van de

parkeersituatie kan leiden tot een verbetering van het oordeel over het vestigingsklimaat,

wat op zijn beurt weer leidt tot een verbeterd investeringsklimaat. Daarbij moet worden

bedacht dat voor ondernemers investeren in parkeren en/of vastgoed vooral wordt gezien

als investeren in randvoorwaarden om daarmee als bedrijf goed te kunnen functioneren.

Het verband tussen de locatie van een parkeergarage en het genereren van investeringen

is derhalve indirect, en komt tot stand via een verbetering van het verblijfsklimaat en het

toenemen van bestedingen en omzetten. Alléén de bouw van een parkeergarage leidt

niet zonder meer tot investeringen en verbetering van het vestigingsklimaat. De ontwik-

keling moet daadwerkelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering van de stad. Investeringen

worden niet alleen bepaald door de locatie van de parkeergarage, maar ook de kwaliteit

van de looproute is in dit verband van groot belang. Het is belangrijk dat de relatie met de

stedelijke voorzieningen herkenbaar is, waarin de aanloopstraat een sterke rol kan ver-

vullen.
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4.4 Fysiek-ruimtelijke maatregelen

Fysiek-ruimtelijke maatregelen vergroten de attractiviteit van het winkelgebied door bij-

voorbeeld het verbeteren van de presentatie van de gevel, het optimaliseren van (de in-

richting van) de openbare ruimte, verschillende verkeersmaatregelen en het samenvoegen

van panden. Daarnaast is het winkelpand bij functieverandering vaak niet geschikt voor

gebruik voor een andere functie, waardoor het pand getransformeerd of gesaneerd dient

te worden.

Optimaliseren presentatie gevel

De uitstraling van de gevels en wanden bepalen mede de attractiviteit van de aanloop-

straat. De verbetering van gevels en winkelpuien kan dus de uitstraling van de aanloop-

straten aantrekkelijker maken. Hierbij kan gedacht worden aan renovatie van de gevels,

het initiatief voor de renovatie van gevels ligt veelal bij de vastgoedeigenaren. Daarnaast

kunnen de aanpak van achterstallig onderhoud, een gezamenlijke luifel-aanpak of een

graffiti-project de uitstraling van gevels en wanden verbeteren.

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte bepaalt voor een groot deel de attractiviteit van de

binnenstad. Daarnaast is er een duidelijke wisselwerking tussen de kwaliteit van de open-

bare ruimte en de kwaliteit van het onroerend goed. Als de omgeving slecht is, is er geen

push voor pandeigenaren om hun pand op te knappen. De omgeving zorgt ervoor dat

men elkaar mee omhoog of omlaag trekt. Verbetering van de openbare ruimte kan leiden

tot een hogere waarde en een betere verhuurbaarheid van het onroerend goed (Seip,

1999). Verbetering van de inrichting kan gebeuren door een combinatie van vaste elemen-

ten (lantaarnpalen, prullenbakken, bankjes, groot groen, bestrating, vloerverlichting, fiet-

senstalling) en tijdelijke elementen (terrassen, bloembakken, feestverlichting, banieren,

reclamevoering). Om de verblijfsduur te verlengen kunnen meer bankjes geplaatst worden

als rust- en sfeerelement. Ook kan de openbare ruimte meer ruimte bieden aan de voet-

ganger door bijvoorbeeld parkeerplaatsen te vervangen door bredere trottoirs. Verlichting

heeft een positief effect op de veiligheid en heeft bovendien een sfeerverhogend effect.

Markeren entree

Om de zichtbaarheid van de aanloopstraat te vergroten, oftewel de fysieke of visuele bar-

rière te verkleinen, kan het een optie zijn de entree van de straat te markeren met ruimte-

lijke ingrepen zoals zuilen, een bord of een banner.

Bewegwijzering

Infrastructurele faciliteiten bleken reeds uit het onderzoek van Teller & Elms van belang te

zijn voor de attractiviteit van de binnenstad. Aanloopstraten zijn vaak onbekend bij be-

zoekers van de binnenstad en tegelijkertijd door de eerder besproken barrières soms on-

zichtbaar vanuit het kernwinkelgebied waardoor bewegwijzering veel kan betekenen

voor het functioneren van een aanloopstraat.

Optimaliseren routing

Voor een aanloopstraat is de verbinding met een bronpunt of een verbinding met het

kernwinkelgebied van groot belang voor het functioneren. Door optimale routing worden

passantenstromen geleid door, van en naar de aanloopstraat. Door ruimtelijke en visuele
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ingrepen kan actief een routing veranderd of gecreëerd worden. In Nijmegen heeft de

gemeente bijvoorbeeld actief gezorgd voor een circuitvormige winkelroute, onder andere

door het afbreken van panden. Een routing kan ook gefaciliteerd worden middels het

aanleggen van een brug, dezelfde bestrating, verkeersfunctie of verlichting als het kern-

winkelgebied of door marketing.

Omvormen tot voetgangersgebied

Omvormen tot voetgangersgebied kan een maatregel zijn om de recreatieve winkelfunctie

van een aanloopstraat te ondersteunen. Uit een Duits onderzoek in 500 steden bleek dat

het omvormen tot voetgangersgebied een toename van het aantal bezoekers tot gevolg

had en een toename in de verkopen van 20 – 40%. Tijdens het onderzoek van TRAM

(2009) werd gedurende drie maanden de ste. Catherine straat in Montreal afgesloten voor

verkeer en daarbij verwachtingen en metingen van voor en na de omvorming met elkaar

vergeleken. Hierbij zijn 70 ondernemingen ondervraagd, waarvan 54% restaurants, bars

en clubs, 34% retail en 12% dienstverlening. Na het omvormen van de straat tot voetgan-

gersdomein bleek dat 62% voordeel heeft ondervonden en 38% niet. Deze voordelen (in

aflopende mate van importantie) zijn nieuwe klandizie, betere sfeer, meer toerisme, meer

voetgangers en meer veiligheid. Daarnaast ondervond 54% nadeel bestaande uit parkeer-

problemen, toename van overlast (geluid, diefstal, vandalisme) en bezorgmoeilijkheden.

Na het onderzoek stond 90% van de restaurants, bars en clubs positief tegenover het her-

halen van het sluiten van de straat, 64% van de retail en 25% van de dienstverlening.

Hass-Klau (1993) geeft aan dat een goed ontworpen voetgangersgebied resulteert in een

substantiële toename van het aantal voetgangers die het gebied bezoeken. Uit onderzoek

bleek dat voor elk type onderneming, diegene die gelokaliseerd waren in het voetgan-

gersgebied meer succesvol waren dan die daarbuiten gelokaliseerd waren. Ondanks dat

niet alleen de omzet, maar ook de kosten stegen ondervond het merendeel van de onder-

nemers in het voetgangersgebied een hogere toename van de winst dan de ondernemers

buiten de voetgangersgebieden. Hieruit kan afgeleid worden dat ondernemingen in het

voetgangersgebied consequent in het voordeel zijn. Wiggins (1993) heeft een onderzoek

uitgevoerd in 29 delen van straten in het centrum van Leicester, waaronder straten die

voetgangersgebied waren en straten die toegankelijk waren voor verkeer of een combina-

tie hiervan. In elk deel werd het aantal leegstaande winkels geteld en dit werd vergeleken

met de verkeersstroom, het aantal geparkeerde auto’s en de locatie. Uit dit onderzoek

bleek een significante correlatie tussen de gemotoriseerde verkeersdrukte en het aantal

leegstaande winkels. Hoe hoger de toestroom van gemotoriseerd verkeer, hoe meer leeg-

stand (Hass-Klau, 1993). Bovenstaande onderzoeken geven aan dat de straat als voetgan-

gersgebied hogere omzetten behaalt en een lagere leegstand kent.

Autoverkeer faciliteren

Omvorming tot aanloopstraat met autoverkeer en parkeermogelijkheden kan een maat-

regel zijn om de doelgerichte bezoeken aan de straat te ondersteunen. Wanneer de ver-

keersfunctie van de straat de auto toelaat en er de mogelijkheid bestaat tot (kort) parke-

ren zal dit een positieve uitwerking hebben op het aantal consumenten dat voor een snel

bezoek komt. Om kort parkeren te stimuleren zou een stop & shop regeling ingevoerd

kunnen worden waarbij bezoekers de eerste dertig minuten bijvoorbeeld tien cent beta-

len. Dit tarief maakt het voor klanten aantrekkelijker om snel een boodschap te doen. Bij

aanloopstraten waar een mix is aan doelgericht en recreatief bezochte winkels is een
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tweedeling aan te brengen. Het gedeelte dicht bij het kernwinkelgebied zou gebaat zijn

bij een autovrije of autoluwe inrichting, het achterste gedeelte bij een goed autobereikba-

re inrichting met parkeergelegenheden.

Samenvoegen panden

De oppervlakte van de (historische) panden in de aanloopstraten is vaak klein en sluit

daardoor niet aan bij de wensen van bepaalde retailers. Met name door de ontwikkeling

van de schaalvergroting ontstaat er een toenemende vraag naar grote panden. Door het

samenvoegen van panden wordt de kans vergroot op het vestigen van bijvoorbeeld een

trekker in de straat die het functioneren van de gehele straat kan verbeteren.

Transformeren

Daar waar het perspectief voor de winkelfunctie minder gunstig is, kan het een optie zijn

de aanloopstraat niet langer als winkelstraat te profileren. Voor deze aanloopstraten ligt

de uitdaging er dan ook in het winkelaanbod in omvang terug te brengen. Eising (2005)

geeft aan dat naast de keuze de sanering op natuurlijke wijze aan de markt over te laten,

er ook voor kan worden gekozen pro-actief een functiewijziging door te voeren. Deze

proactieve functiewijziging gaat (vaak) gepaard met een transformatie van de panden.

Ruimtelijke maatregelen die dan genomen dienen te worden zijn het verbouwen van het

pand zodat deze geschikt is om ruimte te bieden aan woningen, kleinschalige bedrijven,

culturele of maatschappelijke doeleinden.

Saneren & Nieuwbouw

Het begrip overbewinkeling wordt veelal gebruikt om aan te geven dat er te veel winkels

zijn in verhouding tot de marktomvang. Als die marktomvang stagneert of zelfs inkrimpt,

volgt een sanering onder de zwakkere (HBD, 2004). In dit geval zijn de aanloopstraten te

zien als de zwakkeren. Wanneer bijvoorbeeld de bouwtechnische staat van het pand zo

slecht is dat verbouwen geen haalbare optie meer is, kan gekozen worden voor saneren

van het betreffende pand gevolgd door nieuwbouw. Saneren en nieuwbouw gaan vaak

gepaard met een langdurig, complex en kostbaar traject.

4.5 Economisch-organisatorische maatregelen

Er zijn verschillende economisch-organisatorische maatregelen die  genomen kunnen wor-

den ter verbetering van het functioneren. Bijvoorbeeld het hanteren van omzethuur of

instaphuur door vastgoedeigenaren of dat de gemeente of corporatie panden verwerft en

deze vervolgens verhuurt (als broedplaatsfunctie) middels een lagere huur. De eigenaar

kan tevens functieverandering faciliteren middels het doen van investeringen ter verbou-

wing van het pand. Marketing van de aanloopstraat kan er voor zorgen dat de bekend-

heid van de straat vergroot wordt en daardoor meer passanten trekt. Op deze verschillen-

de maatregelen zal hieronder verder ingegaan worden.

Omzethuur

Door het inelastische aanbod in binnensteden worden de huren opgedreven. Tegelijkertijd

neemt de vraag naar de (lokale) zelfstandige ondernemer toe. Omzethuur biedt de optie

om de filialisering, (deels) veroorzaakt door de opdrijvende huurprijzen, een halt toe te

roepen door de drempel voor de startende ondernemer te verlagen. Omzethuur is van

oorsprong een Amerikaans fenomeen, dat dateert uit het begin van de vorige eeuw. Zo-
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wel in de Verenigde Staten als in andere delen van de wereld is omzethuur in veel geval-

len tot bloei gekomen in economisch zware tijden. Moerman (2009) gaat in zijn studie in

op omzethuur. Bij traditionele huurovereenkomsten wordt over het algemeen een huur-

termijn van 5 of 10 jaar overeengekomen. Bij aanvang van de huurtermijn wordt een vaste

huurprijs overeengekomen die vervolgens jaarlijks kan worden geïndexeerd ter compensa-

tie van de inflatie. Het toepassen van een vaste basishuur reduceert het risico voor beleg-

gers, aangezien deze verzekerd zijn van bepaalde vaste inkomsten. Voor gebruikers heeft

traditionele huur als nadeel dat in economisch slecht weer de huurcomponent relatief

hoog is. De keerzijde is echter dat in economische hoogtijdagen de huurcomponent juist

daalt. Moerman (2009) definieert omzethuur in zijn studie als een verhuursituatie, waarbij

de retailer de verhuurder/belegger een (gedeeltelijk) aan de behaalde omzet gerelateerde

huurvergoeding betaalt. Hierbij zijn verschillende vormen mogelijk, zie tabel 4.2.

Tabel 4.1 Vormen omzethuur

Vormen omzethuur Toelichting

Volledige omzethuur De huur is voor 100 % afhankelijk van de omzet.

Basishuur met omzetcomponent Er wordt een vaste basishuur betaald, bij het bereiken van een bepaalde

omzet wordt additioneel een omzethuur gerekend over de meeromzet.

Vaste basishuur of omzethuur Er wordt een vaste huur betaald zolang de omzet niet boven een bepaald

minimum uitkomt, daarna wordt volledige omzethuur toegepast.

Concessieovereenkomst Er wordt een vergoeding betaald voor het gebruik van een winkelruimte

en aanvullende diensten, zoals personeel en / of kassafaciliteiten

De studie geeft aan dat belangrijke voordelen van omzethuur een flexibele huursom, het

delen van risico's tussen huurder en verhuurder en het proactief beheren van een winkel-

centrum door een verhuurder zijn. Belangrijke nadelen zijn gelegen in het grillige waar-

deverloop van het onderliggende vastgoed als gevolg van fluctuerende cashflows en de

omzetcontrole (vertrouwensrelatie huurder - verhuurder). Omzethuur wordt in Nederland

slechts in een aantal situaties toegepast. Daarvan is met name sprake als het lastig blijkt

om een huurder te vinden en/of als er grote onzekerheid bestaat ten aanzien van de om-

zetmogelijkheden. Locaties waar omzethuur wordt toegepast in Nederland zijn onder

andere factory-outletcentra, diverse treinstations, vliegvelden en tankstations. De houding

ten opzichte van omzethuur lijkt steeds positiever te worden. Grote beleggers worden met

name vanuit hun internationale portefeuilles steeds vaker geconfronteerd met omzethuur

en zien meer en meer de voordelen hiervan in. Retailers blijken daarentegen niet echt

eensgezind te zijn ten aanzien van de toepassing van omzethuur, hoewel er wel meer voor

wordt opengestaan.

Subjectsubsidie

Om vestiging van passende ondernemers te stimuleren en in sommige gevallen mogelijk te

maken is het een optie om subjectsubsidie te verlenen. Hierbij wordt (indirect) subsidie

verleend aan de ondernemers. Hierbij kan een startende ondernemer, passend in het pro-

fiel, bijvoorbeeld een subsidie worden toegekend in de inventaris of aanvangsvoorraad.

Ook bestaat er een instapregeling of huurdervingregeling. Met de instapregeling kunnen

kandidaat-ondernemers, bijvoorbeeld passend in het profiel van de aanloopstraat, voor

een beperkte periode huurgewenning krijgen indien men zich vestigt in de straat. Deze

vergoeding wordt doorgaans door de overheid verstrekt aan de verhuurder. Voorbeeld

artikel Bedrijfsstimuleringsregeling deelgemeente Amsterdam-Oost; ‘Aan de verhuurder
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die besluit om een korting op de huurprijs te geven, kan een bijdrage worden verleend.

Deze bijdrage wordt verleend indien: a. de verhuurder korting geeft op de huurprijs aan

de zich vestigende huurder-ondernemer die past binnen de beleidsmatige uitgangspunten

zoals vastgelegd in het brancheplan en/of RES; b. de verhuurder samenwerkt met de

straatmanager’ (decentrale.regelgeving.overheid.nl, 2011). Met een huurdervingregeling

worden eigenaren gecompenseerd, indien zij bereid zijn hun pand langer leeg te laten

staan ten behoeve van de zoektocht naar een huurder die past binnen het profiel van de

aanloopstraat. Deze vergoeding wordt doorgaans door de overheid verstrekt aan de eige-

naar. Voorbeeld artikel Beleidsregel Subsidiëring Bedrijvigheid gemeente Utrecht; ‘Aan de

eigenaar die zijn pand in de Amsterdamsestraatweg-midden tijdelijk niet kan verhuren,

kan een vergoeding in de huurderving worden verleend. Deze vergoeding wordt verleend

indien: a. de eigenaar in afwachting is van een huurder c.q. ondernemer die past binnen

de beleidsmatige uitgangspunten zoals vastgelegd in het brancheplan; b. de eigenaar sa-

menwerkt met de straatmanager’ (decentrale.regelgeving.overheid.nl, 2011).

Verwerven van panden

In winkelstraten met een versnipperd eigendom, veelvoorkomend in aanloopstraten, ont-

breekt de rol van een belegger die voor het algemeen belang en het optimaal functione-

ren van een winkelstraat gaat. Door een sterke grip van de gemeente of corporatie op het

vastgoed wordt de effectiviteit van het opgestelde beleid voor de aanloopstraten sterk

vergroot. Daarnaast kan een motivatie zijn dat de panden verworven worden om deze

vervolgens als broedplaatsfunctie te laten fungeren middels een lage huur. De beschik-

kingsmacht over panden wordt verkregen door overleg met pandeigenaren en huur of

koop van panden. Daarnaast kan ingegrepen worden door inzet van een fonds Aankoop

Bedrijfspanden of de oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Dit kan

voorkomen dat de schade die aangericht zou kunnen worden aan het economisch klimaat

zo groot wordt dat alleen forse maatschappelijke investeringen in de sfeer van veiligheid,

openbare ruimte en stedelijke vernieuwing nog soelaas bieden (BRO, 2008). Door inzet

van het fonds Aankoop Bedrijfspanden of de WOM kan een negatieve spiraal worden

omgebogen in de richting van een kansrijke ontwikkeling waar eventueel ook particuliere

partijen weer graag in willen investeren. Hierdoor zal ook de waarde van het aangekochte

vastgoed stijgen. De aankoop van bedreigd vastgoed is in feite een belegging, waarbij de

gemeente door eigen sturing de waarde ervan kan beïnvloeden. In een aantal gevallen zal

het rendement negatief zijn. Onrendabele toppen zullen dan afgedekt moeten worden uit

positieve rendementen elders. Het kan echter ook zo zijn dat panden bij verkoop juist

meer opleveren dan de gedane investeringen, waardoor de winst weer gebruikt kan wor-

den voor het verwerven van andere panden.

Opstellen brancheringsplan

Het opstellen van een brancheringsplan en op basis daarvan verhuurafspraken maken tus-

sen eigenaren om op termijn de ideale branchemix te verkrijgen kan een manier zijn om

een geschikte branchering te verkrijgen. Branchering in aanloopstraten ontstaat vaak or-

ganisch en is daarom moeilijk in directe zin aan te sturen. In dat licht bezien heeft het

weinig zin om een gedetailleerd brancheplan op te stellen, dat tot op pandniveau aan-

geeft wat het gewenste gebruik is. Wel is het mogelijk om per aanloopstraat te bepalen

welk brancheprofiel men voor ogen heeft. Met behulp van een brancheprofiel kunnen

ondernemers met interesse om zich te vestigen goed geïnformeerd worden over de moge-
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lijkheden in de straat en op het idee gebracht te worden zich op deze plek te vestigen. Op

deze manier kan tevens clustering gestimuleerd worden.

Actieve acquisitie

Actieve inzet op versterking van de branchering, door het aantrekken van specifieke bran-

ches en formules voor de aanloopstraat. Hierbij gaat het niet alleen om het acquireren van

detailhandelsfuncties maar ook om horeca, cultuur en andere publiekgerichte voorzienin-

gen. Naast de gemeente, eigenaren, makelaars en de winkelstraatmanager kan ook het

ondernemersnetwerk hier een rol in spelen. Vanuit het contactennetwerk van lokale on-

dernemers (o.a. met de merken en leveranciers) kan een gebiedsontwikkeling concreet

gestalte krijgen. Zo is bijvoorbeeld Bredevoort Boekenstad ontstaan uit enkele lokale suc-

cesvolle ondernemers die met behulp van hun eigen marktkennis en contactennetwerk

nieuwe winkels hebben opgezet vanuit een samenhangend totaalconcept, in dit geval

binnen het thema boeken (BRO, 2004).

Opstellen marketingplan

Het is zaak de identiteit en het onderscheidend vermogen en de wijze waarop deze ver-

sterkt kunnen worden vast te stellen. Het marketingplan kan vertaald worden in een pro-

motieplan door het duidelijk neerzetten van de identiteit en het onderscheidend vermo-

gen. Middelen hiervoor kunnen zijn het ontwikkelen van een beeldmerk, een slogan, een

website, een folder met winkelplattegrond, infrastructurele faciliteiten zoals (toeristische)

bewegwijzering en het uitzetten van routes, versterken van het evenementenaanbod,

opstellen van een evenementenkalender en het organiseren van gezamenlijke acties. Door

het marketingplan wordt de bekendheid en belevingswaarde van de aanloopstraten ver-

groot.

Pandenbank

Via een pandenbank kunnen alle leegstaande panden ontsloten worden. Ondernemers die

op zoeken zijn naar een nieuwe vestigingslocatie kunnen terecht bij de pandenbank. In de

pandenbank op bijvoorbeeld een website wordt het actuele huur/koop aanbod van win-

kel-, kantoor- en bedrijfspanden in de straat aangeboden. Middels de pandenbank kunnen

ondernemers efficiënt geïnformeerd worden over beschikbare vestigingslocaties.

Een pandenbank dient tevens als ondersteuning voor eigenaren van panden om geschikte

huurders te vinden. Omdat er sprake is van een grote ‘doorloop’ in kleinschalige bedrijfs-

units, is inzicht in de beschikbare voorraad van belang. In de pandenbank zijn de kenmer-

ken van het bedrijfsonroerend goed (foto van de voorgevel, oppervlak, huurprijs, functio-

nele invulling, bestemming etc.) opgenomen (Ministerie van Economische Zaken, 2010).

Objectsubsidie

Om vastgoedeigenaren te stimuleren kan een subsidie effectief zijn. Hierbij kan gestimu-

leerd worden om bijvoorbeeld te investeren in bedrijfspanden ter verbetering van het

vestigings- en verblijfsklimaat. Deze subsidie kan bijvoorbeeld verleend worden voor het

verbouwen van een pand of voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van de gevels.

Vaak wordt een subsidie verleend op basis van minimaal eenzelfde investering van de ei-

genaar.
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Investering vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren moeten bepalen of hun vastgoed in kansrijke danwel kansarme win-

kelgebieden gesitueerd is. Zij kunnen bepalen of zij door eigen investeringen in een (nog)

kansrijkere positie kunnen komen. Indien dat niet het geval is, zullen zij moeten overwe-

gen om aan functieverandering te denken en het pand aan te bieden voor kleinschalige

bedrijven, culturele of maatschappelijk doeleinden en/of wonen. Hierdoor zullen zij moe-

ten investeren in het verbouwen van het pand waarbij waarschijnlijk een deel van de

waarde van het pand afgeschreven zal moeten worden. Omdat winkelpanden meer op-

brengen, is het ombouwen van een winkel die in aanloopstraten vaak als pensioenvoor-

ziening voor de vorige winkelier fungeert minder gewenst. Daarnaast is investering van

tijd in de samenwerking met en tussen vastgoedeigenaren van groot belang. Hiertoe kan

het een optie zijn een platform eigenaren of VvE op te richten. Dit verbetert de communi-

catie met eigenaren over bijvoorbeeld het beoogd brancheprofiel.

4.6 Juridisch-planologische maatregelen

De manier waarop de gemeente met haar aanloopstraten omgaat is een erg belangrijke

factor. Dit vindt uiting in het gevoerde gemeentelijk beleid. Als de gemeente de kwalitei-

ten en karakteristieken van haar aanloopstraten erkent dan is zij eerder geneigd te inves-

teren in bijvoorbeeld sanering of revitalisering in deze straten. Dit geldt ook voor de rol

die de gemeente aanloopstraten toeschrijft in het totale plaatje van de binnenstad. Wan-

neer een gemeente zich bij grote nieuwe winkelprojecten in de binnenstad niet bewust is

van de consequenties voor haar aanloopstraten, kan dit funest zijn. Nieuwe winkelprojec-

ten kunnen het zwaartepunt van de binnenstad verschuiven en de ligging van de aanloop-

straat verslechteren. De ruimte die een gemeente via juridisch-planologische instrumenten

geeft voor de ontwikkeling van een aanloopstraat is belangrijk.

Verbreden bestemmingsplan

Om het centrumgebied te versterken is het noodzakelijk om het vigerende bestemmings-

plan te bezien op de (on)mogelijkheden. Veel panden in de centrumgebieden hebben een

detailhandelsbestemming, een horecabestemming of een woonbestemming etc. daar waar

functieverbreding of uitbreiding van het aanbod gewenst is kan gekozen worden voor het

wijzigen of verbreden van de bestemming. In de straat zonder perspectief als winkelstraat

is verbreding van de bestemming ook een kans. De verbreding van de bestemming heeft

dan grotendeels betrekking op het versterken van de woonfunctie eventueel gecombi-

neerd met kleinschalige bedrijven, culturele of maatschappelijke doeleinden. De gemeente

kan hierbij kiezen voor flexibele bestemmingsplannen en (tijdelijke) ontheffingen. In de

meeste gevallen is voor transformatie een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Dit

kan door de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening redelijk snel, via een projectbesluit.

Men kan ook kiezen voor een tijdelijke herbestemming; dit is voor maximaal vijf jaar toe-

gestaan. De gemeente kan voorzien in flexibiliteit van bestemmingen bij het opstellen van

nieuwe bestemmingsplannen, zodat een winkelbestemming zonder planwijziging kan

worden omgezet in bijvoorbeeld wonen.

Opstellen beeldkwaliteitplan

De gemeente kan een duidelijk beeldkwaliteitplan opstellen waarin eisen voor de beeld-

kwaliteit zijn opgenomen. In dit instrument zijn eisen opgenomen voor de uitstraling van

gevels of over de uiting van reclame. Ook kan er bijvoorbeeld een thema voor de straat



63

opgenomen zijn Dit beeldkwaliteitplan met aandacht voor thematisering van de betrok-

ken straat en de beoogde uitstraling van panden, vormt een referentiekader dat ten goe-

de komt aan de ontwikkeling van de straat.

4.7 Conclusie

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen ruimtelijk-functionele, fysiek-ruimtelijke,

economisch-organisatorische en juridisch-planologische maatregelen om het functioneren

van aanloopstraten te verbeteren. Er is naar voren gekomen dat economisch-

organisatorische en juridisch-planologische maatregelen vaak benodigd zijn om de ruim-

telijk-functionele en fysiek-ruimtelijke maatregelen te faciliteren. Hierdoor kan een inde-

ling gemaakt worden in faciliterende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen, zoals

weergegeven in tabel 4.2. De actoren die zowel financieel als organisatorisch verantwoor-

delijk kunnen zijn voor het nemen van de maatregelen komen eveneens in deze tabel naar

voren. Hierbij staat O voor overheid, B voor bedrijf / ondernemer, C  voor corporatie, V

voor vastgoedeigenaar, M voor makelaar en W voor winkelstraatmanager. In het schema

ontbreken binnenstadsmanagement en de bedrijveninvesteringszone als maatregel. Reden

hiervoor is dat deze niet op winkelstraatniveau, maar op het niveau van de binnenstad

ingezet worden. Zowel binnenstadsmanagement als de bedrijveninvesteringszone verdie-

nen echter vermelding omdat zij van groot belang zijn voor het initiëren, aanjagen en

coördineren van de integrale ontwikkeling en aanpak van de binnenstad en daardoor

automatisch ook  van aanloopstraten.

Tabel 4.2 Uitvoeringsmaatregelen & faciliterende maatregelen

Maatregelen Actor

Uitvoeringsmaatregelen Faciliterende maatregelen

Functieverandering of toevoegen functies Verbreden bestemmingsplan

Verwerven van panden

Actieve acquisitie

Pandenbank

O

O / C

O / V / M / W / B

O / V / M / W

Aanpassen branchering aan functie van de straat Opstellen brancheringsplan

Actieve acquisitie

Pandenbank

O / W

O / V / M / W / B

O / V / M / W

Vestigen trekker Verwerven van panden

Opstellen brancheringsplan

Actieve acquisitie

Pandenbank

O / C

O / W

O / V / M / W / B

O / V / M / W

Vestigen zelfstandige ondernemers Omzethuur

Verwerven van panden

Subjectsubsidie

Opstellen brancheringsplan

Actieve acquisitie

Opstellen marketingplan

Pandenbank

V / O / C

O / C

O

O / W

O / V / M / W / B

O / W / B

O / V / M / W

Wonen boven winkels Verbreden bestemmingsplan

Verwerven van panden

Objectsubsidie

Investering vastgoedeigenaren

O

O / C

O

V
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Clusteren Opstellen brancheringsplan

Actieve acquisitie

Opstellen marketingplan

Pandenbank

O / W

O / V / M / W / B

O / W / B

O / V / M / W

Toevoegen bronpunt Verbreden bestemmingsplan O

Optimaliseren presentatie gevel Opstellen beeldkwaliteitplan

Verwerven van panden

Objectsubsidie

Investering vastgoedeigenaren

O

O / C

O

V

Optimaliseren inrichting openbare ruimte Opstellen beeldkwaliteitplan O

Markeren entree Opstellen marketingplan

Opstellen beeldkwaliteitplan

O / W / B

O

Bewegwijzering Opstellen marketingplan

Opstellen beeldkwaliteitplan

O / W / B

O

Optimaliseren routing Opstellen marketingplan

Verbreden bestemmingsplan

Opstellen beeldkwaliteitplan

O / W / B

O

O

Omvormen tot voetgangersgebied Verbreden bestemmingsplan O

Autoverkeer faciliteren Verbreden bestemmingsplan O

Samenvoegen panden Verbreden bestemmingsplan

Verwerven van panden

Investering vastgoedeigenaren

O

O / C

V

Transformeren Investering vastgoedeigenaren

Objectsubsidie

V

O

Saneren & nieuwbouw Verbreden bestemmingsplan

Investering vastgoedeigenaren

Objectsubsidie

O

V

O

Per situatie zal een combinatie aan maatregelen uitgevoerd moeten worden om het func-

tioneren structureel te verbeteren. Nu inzicht is gegeven in de mogelijke maatregelen, is

het zaak de effecten van de maatregelen per type aanloopstraat inzichtelijk te maken. Het

volgende hoofdstuk belicht de casestudies, waarbij de aanleiding tot en de effecten van

de maatregelen centraal staan.
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5. UITGANGSSITUATIE, MAATREGELEN & EFFECTEN

5.1 Inleiding

Om te onderzoeken in welke mate maatregelen in aanloopstraten effect hebben gehad

op het functioneren van de aanloopstraat zijn op basis van deskresearch 10 aanloopstraten

geselecteerd. Allereerst zal inzicht geboden worden in de wijze waarop de effecten van de

maatregelen in de aanloopstraten gemeten worden. Hierna wordt de selectie van de cases

uiteengezet. Vervolgens wordt de situatie van de aanloopstraten welke de aanleiding

vormde voor de gekozen uitgevoerde maatregelen geschetst. Tenslotte worden de effec-

ten van de maatregelen gemeten en beschreven.

5.2 Effectmeting

Om de effecten van de maatregelen in de cases te kunnen meten dienen deze geoperatio-

naliseerd te worden. Deze effecten zijn te operationaliseren door het meten van indicato-

ren. De effecten van de maatregelen worden gemeten door de indicator vóór de uitge-

voerde maatregel(en) te vergelijken met de indicator ná de uitgevoerde maatregel(en)

evenals de ontwikkeling van bepaalde indicatoren in de jaren na de maatregelen. Van elke

case dienen dezelfde indicatoren gemeten te worden teneinde de resultaten van de ver-

schillende cases met elkaar te kunnen vergelijken. De effectmeting wordt op de volgende

manieren uitgevoerd:

- analyse van beschikbare statistieken (Locatus of gemeente);

- interview met ondernemers;

- interview met gemeente;

- interview met straatmanager of corporatie (indien actief in de straat).

Verkrijging van de gegevens betreffende de indicatoren is onder andere afhankelijk van

de consequentheid waarmee de gegevens door de jaren heen bijgehouden zijn. Daarnaast

dient bekeken te worden welke indicatoren een duidelijk beeld van de effecten geven en

tegelijkertijd in alle aanloopstraten meetbaar zijn. Er wordt bij elke indicator een motiva-

tie gegeven waarom gekozen is voor deze indicator, evenals de manier waarop deze indi-

cator gemeten wordt. Een deel van deze indicatoren is reeds naar voren gekomen in sub-

paragraaf 3.4.1. Er is een aantal indicatoren toegevoegd om de kwalitatieve ontwikkeling

van de aanloopstraat duidelijker te illustreren.

Leegstand

Bij een hoge mate aan leegstand wordt gesproken van een slecht functionerende aanloop-

straat. De leegstand is dan ook een onmisbare indicator in dit onderzoek. De leegstand zal

gemeten worden aan de hand van gegevens van Locatus.

Omzet

De omzet is een weerspiegeling van het economisch functioneren van de straat. Wanneer

de omzet (relatief meer) gestegen is na de maatregel, is dit een positief effect van de

maatregel. De omzetstijging of –daling wordt gemeten door het afnemen van interviews

onder ondernemers van de aanloopstraat.
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Huurprijsniveau

Investeringen in de straat kunnen upgrading van de straat betekenen. Wanneer de straat

aantrekkelijker wordt en / of wanneer deze (vervolgens) meer passanten trekt, heeft dit

vaak gevolgen voor het huurprijsniveau. Het huurprijsniveau wordt gemeten middels het

afnemen van interviews onder ondernemers, interviews met de gemeente en beschikbare

openbare gegevens betreffende het huurprijsniveau.

Passantenintensiteit & Standplaatskwaliteit

Het druktebeeld in een straat heeft veel gevolgen voor het functioneren van de straat.

Meer passanten hebben vaak meer bestedingen tot gevolg. Wanneer de passantenintensi-

teit hoger is, geeft dit aan dat de straat beter functioneert. De passantenintensiteit wordt

indien gemeten verkregen bij Locatus, daarnaast wordt het beeld van de passantenintensi-

teit verkregen middels interviews onder ondernemers. Wanneer de passantenintensiteit

veel stijgt of daalt ten opzichte van het drukste punt kan dit een verandering van stand-

plaatskwaliteit betekenen. De standplaatskwaliteit is, mits passanten geteld zijn in de

straat, te verkrijgen uit data van Locatus.

Functieverdeling

Doordat bijvoorbeeld veel leegstand in de straat aanwezig was, kan ervoor gekozen zijn

de winkelfunctie wat af te laten zwakken en meer plaats te bieden aan een andere functie

(bijv. dienstverlening, horeca) waardoor de leegstand afgenomen is en de straat beter

functioneert. Deze functieverschuiving is te meten middels gegevens van Locatus, inter-

views met de gemeente en interviews met ondernemers.

Brancheverdeling

Doordat de straat slecht functioneerde, kan ervoor gekozen zijn de straat te vullen met

ander soort winkels die beter aansluiten op het verzorgingsgebied of op de verkeersfunc-

tie van de straat. Deze brancheverschuiving is te meten middels gegevens van Locatus,

interviews met de gemeente en interviews met ondernemers.

Aandeel zelfstandige ondernemers

Uit het aandeel zelfstandige ondernemers in de aanloopstraat kunnen twee conclusies

getrokken worden. Wanneer de gemeente met haar aanloopstraat het onderscheidende

vermogen van de binnenstad wil versterken, zal zij wensen dat de aanloopstraat een hoog

aandeel zelfstandige ondernemers kent. In het andere geval kan het zo zijn dat door de

uitgevoerde maatregelen de aanloopstraat zo goed is gaan functioneren, dat ook filiaal-

bedrijven interesse hebben gekregen om zich in de aanloopstraat te vestigen. In beide

gevallen is het een interessante ontwikkeling die gemeten kan worden door gegevens van

Locatus, een interview bij de gemeente en het afnemen van interviews onder onderne-

mers.

Voor het  meten van bepaalde indicatoren worden interviews met de gemeente, de on-

dernemers en indien aanwezig de straatmanager of corporatie gehouden. Middels de in-

terviews wordt eveneens inzicht verkregen in de aanleiding en de gekozen strategie met

bijbehorende maatregelen. Deze vragen dienen dus niet direct om effecten te meten,

maar zijn wel degelijk van toegevoegde waarde voor het verkrijgen van een duidelijk

beeld van de situatie. Daarnaast bieden de interviews ondersteuning voor de verkregen

data en wellicht in bepaalde gevallen vervanging voor de (ontbrekende) data. Per indica-
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tor wordt een aantal vragen gesteld. In bijlage III zijn de vragen uit het interview weerge-

geven. Daarnaast is tevens uit de tabel op te maken op welke actor de vraag van toepas-

sing is, en dus bij diegene onderdeel is van het interview. (O = Overheid, B = Bedrijven, C =

Corporatie, W = Winkelstraatmanager)

5.3 Selectie casestudies

In hoofdstuk 3 is een typologie van aanloopstraten opgesteld. Deze typologie is gebaseerd

op de ligging, de verkeersfunctie en het bezoekdoel. De cases die in dit onderzoek behan-

deld zullen worden dienen allen te passen binnen deze typologie. Hierbij is gekozen om

van elk type aanloopstraat twee cases te onderzoeken om een beter beeld te verkrijgen en

de effecten van de maatregelen ook daadwerkelijk te kunnen toetsen. Per type aanloop-

straat zijn in onderstaande tabel een aantal voorbeelden gegeven.

Tabel 5.1 Voorbeelden van type aanloopstraten

Typering Voorbeelden

Type 1. Aanloopstraat met bronpunt

Auto, Recreatief & Doelgericht

Vughterstraat, ’s-Hertogenbosch; Steenstraat, Leiden; Kruisstraat,

Haarlem; Ritsevoort, Alkmaar

Type 2. Aanloopstraat met bronpunt

Voetganger, Recreatief

Folkingestraat, Groningen; Jansstraat Arnhem; Steenweg, Sittard;

Nieuwstraat, Deventer

Type 3. Solitaire aanloopstraat

Auto, Doelgericht

Boschstraat, Breda; Gelkingestraat, Groningen; Voorstraat-Noord,

Dordrecht; Spittaalstraat, Zutphen

Type 4. Uitwaaier

Voetganger, Recreatief

Lange Hezelstraat, Nijmegen; Rijnstraat, Arnhem; Oranje Nas-

saustraat, Heerlen; Sint Jacobsstraat, Leeuwarden

Type 5. Uitwaaier

Auto, Recreatief & Doelgericht

Laarstraat, Zutphen; Grote Gracht, Maastricht; Grote Berg, Eind-

hoven; Haagdijk, Breda

Er zijn meerdere voorbeelden van elk type aanloopstraat. Echter in dit onderzoek staan de

maatregelen en in het bijzonder de effecten van deze maatregelen centraal. Een vereiste

bij de selectie van de casestudies is dan ook of er maatregelen in de straat zijn uitgevoerd.

Per type aanloopstraat zijn twee aanloopstraten geselecteerd waar ook daadwerkelijk

maatregelen zijn uitgevoerd. In tabel 5.2 zijn de geselecteerde cases met de uitgevoerde

maatregelen, de actor en een tijdsindicatie van de maatregelen weergegeven.

In de volgende (sub)paragrafen wordt elke case geïntroduceerd. De straat wordt gevisuali-

seerd middels een foto en een afbeelding waarop de ligging in de binnenstad is weerge-

geven.  De situatie ten tijde van het nemen van de maatregelen wordt beschreven evenals

de genomen maatregelen en de effecten van de maatregelen. Om de effecten van de

maatregelen te kunnen extraheren is het zaak de ontwikkeling van de aanloopstraat en

binnenstad mee te nemen. Hiertoe worden van elke aanloopstraat de invulling van de

aanloopstraat en de indeling naar standplaatskwaliteiten van de binnenstad van de afge-

lopen jaren weergegeven. De invulling en standplaatskwaliteiten worden bij elke case van

dezelfde jaartallen weergegeven om de consequentheid te waarborgen en te kunnen ver-

gelijken. Om de situatie ten tijde van de maatregelen te achterhalen en effecten in kaart

te kunnen brengen zijn per aanloopstraat interviews afgenomen bij de betrokken ge-

meente, vijf ondernemers en, indien in de straat actief, de straatmanager of corporatie.

Voor een overzicht zie bijlage IV. Veel informatie is daarnaast verkregen middels Locatus,

voor een verduidelijking van de functie en branche-indeling die zij hanteren zie bijlage I.
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Tabel 5.2 Cases

Aanloopstraat Maatregelen Actor Tijd

Type 1. Aanloopstraat met bronpunt – auto

Vughterstraat, Den Bosch Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 1997

Toevoegen bronpunt O 1997

Kruisstraat, Haarlem Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 2009

Optimaliseren routing – bestrating O 2009

Type 2. Aanloopstraat met bronpunt – voetganger

Folkingestraat, Groningen Omvormen tot voetgangersgebied O 1994

Optimaliseren routing – Werkmanbrug O 1994

Subjectsubsidie O Jaren ‘90

Nieuwstraat, Deventer Omvormen tot voetgangersgebied O 2002

Verbreden bestemmingsplan O 2004

Functieverandering B 2004– heden

Type 3. Solitaire aanloopstraat

Boschstraat, Breda Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 2006

Actieve acquisitie – supermarkt O 2006

Vestigen trekker – Graphic Design Museum B 2008

Voorstraat-Noord, Dordrecht Winkelstraatmanagement O + W 2008

Objectsubsidie – operatie verfpot O 2008– heden

Optimaliseren presentatie gevel V 2008– heden

Investering vastgoedeigenaren – gevel V 2008– heden

Verwerven panden C 2009– heden

Pandenbank O + W 2009– heden

Wonen boven winkels O + C - heden

Clusteren O + B - heden

Opstellen marketingplan – festival, kalender B Jaarlijks

Type 4. Uitwaaier – voetganger

Lange Hezelstraat, Nijmegen Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 2009

Markeren entree O 2009

Objectsubsidie – pandverbetering / gevelkwaliteit O 2009

Optimaliseren  presentatie gevel V 2009

Investering vastgoedeigenaren – pand / gevel V 2009

Winkelstraatmanagement O + W 2006– heden

Opstellen marketingplan W + B 2008– heden

Rijnstraat, Arnhem Vestigen trekker – kelders O 2004

Optimaliseren presentatie gevel – aanlichten O 2007

Investering vastgoedeigenaren – pandverbetering V 2007

Wonen boven winkels O + V - heden

Type 5. Uitwaaier – auto

Laarstraat, Zutphen Verbreden bestemmingsplan O 2007

Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 2009

Functieverandering / toevoegen functie B – heden

Clusteren B – heden

Haagdijk, Breda Optimaliseren inrichting openbare ruimte O 2002

Optimaliseren routing – Tolburg / Haven O 2008

Opstellen marketingplan – de Haagdijk Courant B + W 2008– heden

Winkelstraatmanagement O + W 2008– heden
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5.4 Aanloopstraat met bronpunt – auto

5.4.1 Vughterstraat, Den Bosch

Figuur 5.1 Impressie & ligging Vughsterstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

Het winkelgebied van Den Bosch bestaat uit een viertal hoofdassen: Hooge Steenweg,

Marktstraat/Arena, Hinthamerpromenade en Schapenmarkt/eerste deel Vughterstraat.

Deze hoofdassen komen samen op de Markt, alsmede uitlopers naar omliggende stadsde-

len: Visstraat/Stationsweg, Orthenstraat, Hinthamerstraat en tweede deel Vughterstraat

(Gemeente Den Bosch, 2003). Het eerste deel van de Vughterstraat is nog onderdeel van

het kernwinkelgebied en ingericht als voetgangersgebied, er bestaat een opdeling ter

hoogte van de Postelstraat. In het eerste deel van de straat zijn veel ketens te vinden zoals

de Rituals en Wibra en deze wordt voornamelijk recreatief bezocht en kent veel loop. In

het tweede deel van de straat is autoverkeer toegestaan, is minder loop en zijn ook meer

doelgerichte winkels te vinden. Het tweede deel van de straat kan getypeerd worden als

aanloopstraat. De gehele Vughterstraat is van oudsher een belangrijke toegangsweg van-

uit het zuiden van ’s-Hertogenbosch naar de Markt. In 1998 werd in de binnenstad van ’s-

Hertogenbosch 12.000 m² extra winkelruimte opgeleverd met winkelcentrum Arena en

winkelgalerij Stoa. Deze geplande ontwikkeling bracht de verwachting met zich mee dat

het zwaartepunt van de binnenstad zou kunnen gaan verschuiven wat ten koste van het

functioneren van een aantal bestaande winkelstraten zou kunnen gaan. Hierdoor is door

de gemeente in samenspraak met ondernemers besloten dat vóór de opening van de Are-

na en Stoa een aantal straten opgeknapt diende te worden om deze extra onder de aan-

dacht te brengen bij consumenten en hierdoor de te verwachten negatieve gevolgen van

de nieuwe winkelontwikkeling voor deze straten te beperken. De gemeente heeft in die

tijd het (lokale) energiebedrijf verkocht en had geld in kas, een deel van die gelden is ge-

stopt in het opknappen van de openbare ruimte in de binnenstad. De Vughterstraat is één

van de straten die is opgeknapt. Deze heeft in 1997 een herinrichting van de gehele open-

bare ruimte ondergaan waaronder straatmeubilair, verlichting, en bestratingen. Sinds

1997 zijn er transferia in Den Bosch om het autoverkeer in de binnenstad te beperken. Een

transferium is een locatie buiten de binnenstad waar men de auto gratis kan parkeren om

vervolgens tegen een kleine vergoeding met een bus naar het centrum gebracht te wor-

den. Aan de Vughterstraat zitten twee op-/ afstappunten van deze transferiumbus die als

bronpunt fungeren.
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Maatregelen – effecten

Omdat de maatregelen reeds in 1997 zijn uitgevoerd ontbreekt data van voor de maatre-

gelen. Uit interviews blijkt dat het beeld bestaat dat mede dankzij de herinrichting het

zwaartepunt van de binnenstad niet zodanig is verschoven dat de Vughterstraat eronder

te lijden heeft gehad. De opening van het transferium in 1997 heeft hier ook een aandeel

in gehad, al werd deze de eerste jaren niet zo intensief gebruikt als nu. Het gebruik van

het transferium is sinds 2000 met ongeveer 175% gestegen (Gemeente ’s-Hertogenbosch,

2009). Een ander positief gevolg van de herinrichting van de openbare ruimte is het

sneeuwbaleffect voor het opknappen van panden of gevels. De herinrichting van de

openbare ruimte heeft in deze stimulerend gewerkt. Onderstaand zal de ontwikkeling van

de Vughterstraat en Den Bosch van de afgelopen jaren aan bod komen.

Tabel 5.3 Ontwikkeling invulling Vughterstraat

 Indeling  (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 6 5 7 7 7 7 3 6

Dagelijks 3 3 5 8 8 8 8 7

Mode & luxe 35 38 34 33 36 34 37 36

Vrije tijd 10 10 10 11 9 8 8 9

In / om huis 24 23 24 22 23 26 25 24

Detailh overig 3 3 3 3 3 4 3 3

Leisure 7 8 8 7 6 6 7 7

Diensten 12 10 9 9 8 8 9 8

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 121 120 119 120 120 120 120 122

Bron: Locatus

Leegstand

De Vughterstraat is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, wat onder andere

resulteert in een lage leegstand, zie tabel 5.3. In de straat staat gemiddeld 6 procent van

de winkelpanden leeg, deze staan echter nooit lang leeg.

Omzet

De Vughterstraat is altijd een redelijk functionerende straat geweest, uit interviews blijkt

dat het functioneren sinds de herinrichting verbeterd is. Daarnaast neemt het gebruik van

de transferia een steeds belangrijkere plaats in de bereikbaarheid van de binnenstad in.

Dit blijkt uit het toenemende aantal transferiumgebruikers. Het totale aantal transferium-

gebruikers is sinds 2000 verviervoudigd (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2009). De verwach-

ting is dat deze groei zich de komende jaren zal doorzetten. Het belang van dit bronpunt

is in 2009 gebleken. Vanwege het herinrichten van een kruising werd de transferiumbus

omgeleid, waardoor deze tijdelijk niet door de Vughterstraat reed. Ondernemers van 45

bedrijven hebben aangegeven dat dit leidde tot omzetverliezen tot 50 procent (Brabants

Dagblad, 2009). Dit geeft het belang van het bronpunt en het gevolg van het tijdelijk ver-

dwijnen van het bronpunt weer. De ontwikkeling van de omzet van de afgelopen jaren

laat verder geen stijging zien, wat de ondernemers voornamelijk wijten aan de recessie.

Huurprijsniveau

Vanwege de druk op de binnenstad van ’s-Hertogenbosch zijn de huurprijzen in de gehele

binnenstad gestegen. Wanneer gekeken wordt naar de Vughterstraat is deze ontwikkeling
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eveneens te zien, zij het vooral aan het begin van de straat. Het huurprijsniveau in het

tweede deel van de Vughterstraat blijft redelijk gelijk op een niveau van gemiddeld

€175,- per m² per jaar (Reed Business Almanak Winkelvastgoed, ‘02-’10).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

In 2009 en 2010 is een verschuiving van het zwaartepunt naar het zuiden van Den Bosch

waar te nemen waarbij de Schapenmarkt A1-locatie wordt en het eerste deel van de

Vughterstraat tot de Postelstraat B1-locatie en het tweede deel van de Vughterstraat B2-

locatie wordt. In 2011 is te zien dat Den Bosch slechts ter hoogte van de Bijenkorf een

klein deel A1-locatie kent. De Schapenmarkt is weer afgezwakt tot B1-locatie. Een klein

deel van de Vughterstraat is nu nog B1-locatie, het grootste deel van de Vughterstraat is

nu B2-locatie. Voor verduidelijking zie bijlage V.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

De Gemeente ’s-Hertogenbosch geeft in 2003 aan dat de Vughterstraat een typische aan-

loopstraat is met een grote diversiteit aan winkels gemengd met andere functies. De ge-

wenste profilering is aansluitend op de huidige profilering: een chique uitstraling door

panden en bestrating, een mix van hoogwaardige en bezoekersintensieve winkels met een

accent op het thema wonen. De gemeente zet niet actief in op de gewenste profilering,

maar deze is in de loop der jaren vanzelf versterkt doordat deze ondernemingen zijn gaan

clusteren. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de Vughterstraat in tabel 5.3

valt het hoge aandeel mode & luxe en in & om het huis op. Het aandeel diensten in de

straat is afgenomen wat voornamelijk ten gunste is gekomen aan de dagelijkse detailhan-

del. Er zijn een aantal goede ondernemingen bijgekomen die als trekker fungeren. De

functie detailhandel is in de loop der jaren meer opgekomen in de straat, ook steeds meer

in het tweede deel van de straat. In het eerste deel van de straat is tevens een steeds gro-

ter wordend deel filiaalbedrijf. Door de populariteit van de binnenstad ontstaat een gro-

tere druk op de winkelmarkt in de binnenstad. Deze druk leidt ertoe dat er steeds meer

filialisering van de aanloopstraten en het zwerfmilieu plaatsvindt. Wanneer het A1-

winkelgebied bezet is, kiezen filialen voornamelijk voor B-locaties. Hierdoor bestaat in

toenemende mate het gevaar dat de couleur locale verdrongen wordt uit de binnenstad.

5.4.2 Kruisstraat, Haarlem

Figuur 5.2 Impressie & ligging Kruisstraat
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Uitgangssituatie – maatregelen

De Kruisstraat is één van de historische toevoerwegen vanuit het noorden naar de Grote

Markt. Er bevindt zich veel recreatief winkelaanbod met accent op mode en antiek. Het

kernwinkelgebied was grotendeels gesitueerd ten zuiden van de Grote Markt. De ge-

meente heeft in 2005 afspraken gemaakt met ondernemers om het noordelijk deel van de

binnenstad op te waarderen en meer allure te geven. Het ‘verloren gebied’ tussen de Gro-

te Markt en het station moest bij het kernwinkelgebied getrokken worden. Dit diende te

gebeuren door het herinrichten van de Kruisstraat en Smedestraat als de Rode Loper naar

de binnenstad. Het riool in de Jansstraat moest tevens vervangen worden. Deze twee pro-

jecten zijn aan elkaar geknoopt tot één project zodat het hele stuk tussen de Nieuwe

Gracht en de Grote Markt opgewaardeerd werd, met als naam ‘van Riool tot Rode Loper’.

Vanwege de profilering van de Kruisstraat als winkelstraat is hier gekozen voor een auto-

luwe inrichting. De parkeerplaatsen zijn uit de straat verdwenen, welke gecompenseerd

konden worden door de geplande realisering van de Raaksgarage. Waar voorheen de au-

to’s in de Kruisstraat op de stoep en dubbel geparkeerd stonden is ruimte voor de voet-

ganger gecreëerd. De Kruisstraat is nog niet geheel autovrij, momenteel is de auto te gast,

echter de faciliteiten hiervoor zijn reeds getroffen (in de toekomst met verzinkbare palen).

Maatregelen – effecten

De straat is een aantrekkelijke autoluwe route geworden tussen station en Grotemarkt,

waardoor het stationsplein, de Grote markt en de route daartussen meer een stedelijk

geheel vormen. Dit heeft geleid tot een verbeterd winkelklimaat in de Kruisstraat, met

name door vermindering van de aanwezigheid van rijdende en geparkeerde auto’s en

meer ruimte voor de voetganger. De Kruisstraat was een doorloopstraat, nu is het meer

een verblijfsstraat geworden. De mensen die er zijn blijven langer in de straat. De investe-

ringen in de Kruisstraat hebben nadrukkelijk beoogd om het kernwinkelgebied uit te

breiden. Het autoluw herinrichten van de aanloopstraat met eenzelfde bestrating als het

kernwinkelgebied heeft geleid tot het vergroten van de aantrekkingskracht voor consu-

menten vanuit het kernwinkelgebied. In tabel 5.4 is de ontwikkeling van de Kruisstraat de

afgelopen jaren weergegeven, het jaartal waarin de inrichting van de openbare ruimte en

de routing zijn geoptimaliseerd is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.4 Ontwikkeling invulling Kruisstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 3 - 7 5 - 2 2 -

Dagelijks 10 10 10 10 10 12 12 12

Mode & luxe 44 44 40 41 42 42 45 45

Vrije tijd 5 5 5 5 5 5 2 2

In / om huis 8 7 7 7 8 7 7 7

Leisure 20 19 19 20 20 17 17 19

Diensten 10 15 12 12 15 15 15 15

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 39 41 42 41 40 41 42 42

Bron: Locatus

Leegstand

Zoals eerder aangegeven, hebben aanloopstraten met een bronpunt een beter perspec-

tief. Dat is ook te zien aan de leegstandscijfers van de Kruisstraat, welke zeer laag zijn. Na
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de herinrichting van de openbare ruimte is de leegstand in 2011 zelfs weer geheel ver-

dwenen.

Omzet

Ondernemers zien geen duidelijke ontwikkeling in hun omzet ten gevolge van de herin-

richting. De herinrichting heeft gezorgd voor een toename van bezoek van de recreatieve

consument vanuit het kernwinkelgebied. Voor de recreatieve consument is de activiteit

belangrijker dan de daadwerkelijke aankoop, wat het gelijk blijven van de omzet kan ver-

klaren.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau van de Kruisstraat is na de herinrichting stabiel gebleven op ongeveer

300 euro per m² per jaar.

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

Ondernemers in de straat geven aan dat het combinatiebezoek vanuit het kernwinkelge-

bied is toegenomen dankzij eenzelfde bestrating als het kernwinkelgebied. Waar men

eerst bij de Hema, op de hoek van de Kruisstraat, omdraaide loopt men nu de Kruisstraat

in. De passantenintensiteit is hierdoor toegenomen, wat ook aan de standplaatskwalitei-

ten te zien is. De gewenste verplaatsing van het zwaartepunt naar het noorden van de

binnenstad is door de herinrichting versterkt. De Barteljorisstraat is (gedeeltelijk) A1-

locatie geworden en waar de Kruisstraat eerst geheel B1-locatie was, is nu het eerste deel

vanaf het kernwinkelgebied aansluitend op de Barteljorisstraat een A2-locatie geworden,

zie bijlage VI.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

De Kruisstraat heeft een erg hoog aandeel mode & luxe aangevuld met leisure. Onder de

ondernemers in de straat bestaat het beeld dat door de herinrichting en het autoluwe

karakter de verblijfsduur in de straat is verlengd. Er is een lichte toename van leisure en

mode & luxe na de herinrichting waar te nemen wat dit onderschrijft. Het aandeel filialen

is stabiel door de jaren heen.

5.5 Aanloopstraat met bronpunt – voetganger

5.5.1 Folkingestraat, Groningen

Figuur 5.3 Impressie & ligging Folkingestraat
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Uitgangssituatie – maatregelen

In de jaren tachtig zat de Folkingestraat in een neerwaartse spiraal. Het verval van de

straat startte na de oorlog: de oorspronkelijk Joodse ondernemers kwamen niet meer te-

rug, de verkeersdruk nam toe, de leegstand zorgde voor minder omzet, de samenstelling

van de huishoudens veranderde en de kwaliteit van de panden ging achteruit. Dat leidde

tot kleinschalige bedrijvigheid die nauwelijks rendabel was, veel (tijdelijke) kamerbewo-

ning op de etages en veel leegstaande en reeds in verval geraakte panden. De prostitutie

nam toe en de drugshandel begon een stempel op de straat te drukken. De straat was

zowel bouwkundig als economisch in verval geraakt (Seinpost, 2007). Een nieuwe aanpak

genaamd ‘stedelijke herkaveling’ zou er voor moeten zorgen dat de straat nieuw leven

zou worden in geblazen. De eigendomssituatie bleek echter veel complexer dan gedacht

en afspraken maken met de eigenaren die geen direct belang hadden ging moeizaam. De

herkaveling werd uiteindelijk niet uitgevoerd zoals oorspronkelijk beoogd. Vervolgens

knapte de gemeente begin jaren negentig het centrum op. De binnenstad werd autovrij

gemaakt en het Groninger Museum werd gebouwd in het Verbindingskanaal. De renova-

tie moet gezien worden als een ondersteunende factor in de revitalisering van de Folkin-

gestraat. De hoofdoorzaak is de bouw van het museum en de bijbehorende H.N. Werk-

manbrug in 1994 in het Verbindingskanaal, bijna recht tegenover het station. Groningen

heeft vanouds een belangrijke regionale functie. De stad trekt veel mensen die komen

werken, winkelen of recreëren. Wie per trein of bus naar de stad kwam om te winkelen,

liep het centrum in via de Herestraat. Met de bouw van het museumeiland en de brug

ontstond een nieuwe, directe verbinding tussen enerzijds het station en het busstation en

anderzijds het kernwinkelgebied. De gemeente verleende in deze tijd eveneens subsidies

voor starters in de Folkingestraat om het mogelijk te maken hier te vestigen.

Maatregelen – effecten

Omdat de maatregelen reeds in 1994 zijn uitgevoerd ontbreekt data van voor de maatre-

gelen. Uit interviews is naar voren gekomen dat de Folkingestraat het afgelopen decenni-

um veranderde van een achterafstraat tot een van de meest bloeiende straten van Gro-

ningen. De Folkingestraat is een belangrijke alternatieve looproute tussen het stationsge-

bied en het kernwinkelgebied geworden. Hierop verschenen nieuwe winkels, werden

panden gerenoveerd, werd nieuwbouw ingepast en verdwenen minder hoogwaardige

functies. Sinds de aanleg van de Werkmanbrug is de straat van kleur verschoten van een

enigszins verpauperd binnenstadsmilieu tot een florerende winkelstraat en aanloopgebied

met kleinschalige, zelfstandige winkels en ambachten en minimale leegstand. Met de

aanleg van de H.N. Werkmanbrug in 1994 en de grootschalige winkelontwikkeling Wes-

terhaven in 2001 is steeds meer een verschuiving van het zwaartepunt richting het zuid-

westen waar te nemen, waardoor de Folkingestraat nog meer versterkt is. Onderstaand

wordt de ontwikkeling van de Folkingestraat de afgelopen jaren besproken.
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Tabel 5.5 Ontwikkeling invulling Folkingestraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 2 2 6 2 2 6 4 2

Dagelijks 8 8 8 8 8 8 9 9

Mode & luxe 32 28 26 28 30 30 31 37

Vrije tijd 14 11 13 13 13 11 8 8

In / om huis 12 13 11 15 15 13 13 11

Detailh overig 8 11 13 11 11 11 8 8

Leisure 16 15 13 13 13 13 18 16

Diensten 8 11 9 9 8 8 8 8

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 50 53 53 53 53 53 52 53

Bron: Locatus

Leegstand

Er zijn geen cijfers van de leegstand van voor de aanleg van de brug. Wel is bekend dat de

leegstand erg hoog was, de straat was aan het verloederen. Wanneer gekeken wordt naar

de huidige leegstandscijfers zijn deze erg laag voor een aanloopstraat.

Omzet

De (lang zittende) ondernemers geven aan dat een groot deel van de passanten geen con-

sument is, waardoor zij geen omzetten behalen die conform de huurprijzen zijn. De win-

kels die ondanks de hogere passantenaantallen geen omzet conform de huur behalen zijn

veelal de winkels die doelgericht bezocht worden en dus geen significant voordeel beha-

len aan hogere passantenaantallen.

Huurprijsniveau

De (lang zittende) ondernemers zijn bang dat de straat slachtoffer wordt van haar eigen

succes. De straat wordt steeds interessanter voor vastgoedinvesteerders. Voor een deel zijn

de eigenaren nog (voormalige) winkeliers, maar in toenemende mate zijn dit vastgoedin-

vesteerders. Deze investeerders voeren na overname flinke huurverhogingen door. Het

huurprijsniveau is gestegen van gemiddeld 100 euro per m² per jaar in 1994 tot 400 á 500

euro per m² per jaar nu (de Gier, 2009). De gevraagde huren lijken marktconform vanwege

de hoge passantenintensiteit in de Folkingestraat.

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

De Folkingestraat is een alternatieve looproute geworden. Ondernemers geven aan dat

het steeds drukker in de straat geworden is. De Folkingestraat was voor 2010 geen onder-

deel van de metingen in Groningen door Locatus, waardoor dit niet met data onderbouwd

kan worden. In 2010 en 2011 is de Folkingestraat een B1-locatie, voor de ontwikkelingen

van de standplaatskwaliteiten in de binnenstad van Groningen zie bijlage VII.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Er is een afname van de branche vrije tijd en een toename van de branche mode & luxe

waar te nemen, wat inspeelt op de hoge passantenintensiteit. Onder de ondernemers be-

staat door stijging van het huurprijsniveau en gelijk blijven van de omzet het beeld dat de

straat zijn zelfstandige ondernemers zal verliezen en filialisering van de straat plaats gaat
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vinden waardoor verschraling van het aanbod optreedt. Momenteel zit er slechts één fili-

aal in de straat.

5.5.2 Nieuwstraat, Deventer

Figuur 5.4 Impressie & ligging Nieuwstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

De Nieuwstraat is een aanloopstraat in Deventer. In 2001 bereikt het leegstandspercenta-

ge in de Nieuwstraat een top met 22%. In 2002 is de complete binnenstad heringericht,

waarbij de Nieuwstraat als eerste straat is heringericht. Hierbij is de Nieuwstraat ook auto-

vrij geworden. Ondanks deze, door de gemeente betitelde, verbeterpoging functioneert

de Nieuwstraat slecht. De leegstand is al jaren hoog, positieve schommelingen daargela-

ten. De visie op de Nieuwstraat wordt na verzoek van private partijen in 2004 gewijzigd,

omdat de leegstand al vele jaren hoger is dan gebruikelijk in winkelstraten. De verwach-

ting van de gemeente is dat door de nieuwe visie beter wordt ingespeeld op het karakter

van de straat en daardoor de leegstand afneemt en de attractiviteit van deze straat voor

winkelend publiek toeneemt. De Nieuwstraat dient te gaan functioneren als multifunctio-

nele aanloopstraat omdat het in een aanloopstraat gebruikelijk is om meerdere soorten

bedrijven toe te staan en om in te spelen op marktontwikkelingen. In het dan vigerende

bestemmingsplan wordt de Nieuwstraat nog beschreven als winkelstraat, deze biedt ruim-

te aan detailhandel en daarnaast mag maximaal 35% van de tweede helft van de straat

(bezien vanaf het kernwinkelgebied) worden ingevuld met dienstverlenende ondernemin-

gen en ambachten tezamen. Met de nieuwe visie is vrijstelling van het bestemmingsplan

mogelijk, waarbij meer ruimte is voor dienstverlenende bedrijven (max. 100 % tweede

deel van de straat, max. 50% eerste deel van de straat), er geen beperkingen voor am-

bachtelijke bedrijven zijn en er meer ruimte voor horeca komt (max. 100% tweede deel,

max. 50% eerste deel van de straat). Een extra reden voor de hernieuwde visie was een

geplande grootschalige winkelontwikkeling ten oosten van de binnenstad. De Boreel zou

in 2007 opgeleverd worden, waarmee de angst ontstond dat het zwaartepunt van de bin-

nenstad meer naar het oosten zou verschuiven. Dit zou negatieve gevolgen kunnen heb-

ben voor het functioneren van de Nieuwstraat, onder andere omdat Deventer geen sterke

routing kent. De Nieuwstraat heeft als bronpunt de Noorderbergpoortgarage. Deze par-

keergarage is gesitueerd aan het einde van de straat en zou dus een sterke functie als

bronpunt kunnen vervullen. Deze parkeergarage kent echter veel leegstand omdat deze

kwalitatief achterblijft en qua verkeerscirculatie niet optimaal is aangesloten.
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Maatregelen – effecten

In de Nieuwstraat zijn duidelijk de effecten waar te nemen van een wijziging van het be-

stemmingsplan met meer ruimte voor andere functies. Er is in de loop der jaren een dui-

delijke afname waar te nemen in het aantal verkooppunten en van het leegstandspercen-

tage in de straat. In tabel 5.6 is de ontwikkeling van de Nieuwstraat de afgelopen jaren

weergegeven, het jaartal waarin het bestemmingsplan verbreed is is hier dikgedrukt

weergegeven.

Tabel 5.6 Ontwikkeling invulling Nieuwstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 17 17 12 10 9 5 6 9

Dagelijks 10 11 9 6 8 7 9 9

Mode & luxe 15 16 22 17 18 18 16 16

Vrije tijd 10 6 7 9 11 11 11 11

In / om huis 11 11 14 15 15 17 16 13

Detailh overig 7 9 9 12 9 7 8 9

Leisure 10 9 7 10 11 11 9 11

Diensten 20 21 20 21 19 24 25 22

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 71 70 69 67 66 66 64 64

Bron: Locatus

Leegstand

Er was veel leegstand in de straat, hierin is een positieve ontwikkeling waar te nemen.

Deze is namelijk gehalveerd sinds het verbreden van de bestemmingen in 2004.

Omzet

Er is geen significante verandering waargenomen door de ondernemers wat betreft de

omzet. Dit is te verklaren vanuit het feit dat het merendeel van de zaken doelgericht be-

zocht wordt. De meeste zaken trekken de vaste klanten, ongeacht of het goed of slecht

met de straat gaat.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau in de Nieuwstraat is redelijk stabiel te noemen. Het huurprijsniveau

ligt gemiddeld tussen de  € 100,- en  € 140,- per m² per jaar (gemeente Deventer, 2011).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

De Nieuwstraat is een B2-locatie, hier is in de loop der jaren geen verandering in waar te

nemen. Wanneer naar de gehele binnenstad gekeken wordt, is er wel degelijk een veran-

dering van de standplaatskwaliteiten waar te nemen. Met de opening van de Boreel is het

zwaartepunt verschoven naar het oosten van de binnenstad. Dit is duidelijk te zien in bij-

lage VIII. Opvallend is dat de standplaatskwaliteit van de Nieuwstraat, ondanks de ligging

in het westen van de binnenstad, niet veranderd is. Aannemelijk is de verklaring dat het

bronpunt toch van zekere waarde is voor het functioneren van de Nieuwstraat, vanwege

het op peil houden van het aantal consumenten  en daarmee de standplaatskwaliteit in de

straat.
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Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Er is een afname waar te nemen van het aantal verkooppunten in de Nieuwstraat wat het

gevolg lijkt te zijn van de nieuwe visie. De verdeling van de branches blijft grotendeels

gelijk. Het kleine aandeel filiaalbedrijven is in de loop der jaren stabiel gebleven.

5.6 Solitaire aanloopstraat

5.6.1 Boschstraat, Breda

Figuur 5.5 Impressie & ligging Boschstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

De Boschstraat behoort tot de drie historische inlopers van Breda. Deze inlopers kennen

een gelijke ontstaansgeschiedenis en opbouw, namelijk een verbindende route met lint-

bebouwing. De Boschstraat is zowel visueel als fysiek afgesloten van het kernwinkelge-

bied. De drukke verkeersweg J.F. Kennedylaan en de smalle, visueel beperkte doorsteek

naar het kernwinkelgebied vormen grote barrières. Bovendien is de afstand tot het zwaar-

tepunt van het kernwinkelgebied relatief groot. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Bo-

schstraat solitair functioneert en met name doelgericht wordt bezocht (Husslage, 2002). De

Boschstraat heeft een menging van winkels, wonen, kantoren, horeca en speciaalzaken

gericht op de lokale markt. Breda heeft zich in economisch opzicht steeds sterker langs de

noord-zuidas ontwikkeld (vanaf de Grote Markt richting Ginneken) i.p.v. oost-west (Bosch-

straat, Veemarktstraat, Brugstraten en Haagdijk). Voor een visualisatie van de sterke

noord-zuidas en zwakkere oost-westas, zie bijlage IX. Dit had tot gevolg dat de Bosch-

straat steeds verder achteruit ging met veel leegstand, verloedering van panden en veilig-

heidsproblemen. Alle pogingen om de neerwaartse spiraal te doorbreken hadden weinig

succes. De Boschstraat kreeg een negatief imago, met name vanwege criminaliteit en

drugs in de straat. De ondernemers hebben bij de gemeente aan de bel getrokken, aan-

gewakkerd door herinrichting van de binnenstad en grote winkelontwikkelingen als de

Barones, dat er iets in de Boschstraat diende te gebeuren om het groter wordende con-

trast tussen het kernwinkelgebied en de aanloopstraat tegen te gaan. Daarnaast bracht de

komst van het Grafisch Museum in de Boschstraat voor de gemeente een extra reden om

de straat aan te pakken. Dit leidde tot oprichting van een platform door raadsleden, be-

woners en ondernemers uit de Boschstraat met als doel het opwaarderen van de Bosch-

straat. Niet alleen een herinrichting van de straat zelf maar ook aandacht voor verkeer,

leefbaarheid en beleving, achterterreinen, verbindingsroutes met de omgeving en de en-

trees stonden centraal. De openbare ruimte is in 2006 door de gemeente heringericht.
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Daarnaast wilde gemeente de vestiging van een trekker in de vorm van een supermarkt

faciliteren. Zij heeft de randvoorwaarden gecreëerd door een parkeerterrein aan te leggen

en een steegje te verplaatsen. Daarnaast pleegde zij actieve acquisitie, geen enkele su-

permarkt was echter geïnteresseerd om plaats te nemen in de Boschstraat, waardoor er nu

een keukenzaak zit. De Boschstraat heeft nog een folder gemaakt om meer bekendheid te

genereren. Er lagen meer plannen voor de Boschstraat, maar de organisatie in de straat is

uiteen gevallen waardoor het stil is komen te liggen.

Maatregelen – effecten

De laatste jaren is de situatie in de straat wat verbeterd. Het is echter niet zodanig verbe-

terd als de gemeente Breda voor ogen had. De komst van het Grafisch Museum heeft niet

die boost gegeven zoals verwacht. De kop van de Boschstraat is sterk met de Beyerd en het

museum, maar de straat vormt niet één geheel. Er zitten goede ondernemingen in de

straat, maar deze liggen verspreid uit elkaar. In tabel 5.7 is de ontwikkeling van de Boschs-

straat de afgelopen jaren weergegeven, het jaartal waarin de openbare ruimte is heringe-

richt is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.7 Ontwikkeling invulling Boschstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 13 13 8 14 14 9 9 12

Dagelijks 6 6 8 7 7 7 7 7

Mode & luxe 6 7 6 7 7 9 9 7

Vrije tijd 15 15 19 16 14 13 12 11

In / om huis 17 16 17 16 18 18 18 14

Detailh overig 6 7 8 7 7 7 7 7

Leisure 23 21 19 19 18 20 19 26

Diensten 15 15 15 14 16 18 19 16

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 53 54 52 57 57 56 57 57

Bron: Locatus

Leegstand

De leegstand is na de herinrichting van de openbare ruimte met wat schommelingen weer

opgelopen tot het niveau van voor de herinrichting.

Omzet

Ook in de omzet wordt na de maatregelen niet veel verschil gemerkt. Dit is tevens te ver-

klaren vanuit het feit dat het merendeel van de zaken doelgericht bezocht wordt. De

meeste zaken trekken de vaste klanten, wat niet direct afhankelijk is van het functioneren

van de straat.

Huurprijsniveau

De ontwikkeling van de huurprijzen is redelijk stabiel te noemen, de gemiddelde huur van

winkelpanden in de Boschstraat was in 2002 € 100 – 125 per m² vvo per jaar (Husslage,

2002), in 2011 is deze licht gestegen tot gemiddeld 150 euro per m² per jaar (funda.nl,

2011). Deze stijging kan grotendeels verklaard worden door de inflatie.
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Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

Het algehele beeld van de Boschstraat is dat de situatie stabiliseert, het is als gevolg van de

maatregelen niet slechter geworden maar ook niet veel verbeterd. Enkele ondernemers

geven aan dat het  iets drukker in de straat is. Zij verklaren dat dit komt door een groter

wordende bekendheid en het verhoogde herhalingsbezoek dankzij de herinrichting.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Er is een duidelijke verschuiving te zien in toename van leisure, ten koste van de detail-

handel in de branches vrije tijd en in / om het huis. Achter in de straat ontstaat het beeld

dat er dubieuze zaken plaatsnemen die opereren als dekmantel. Dit samen met de aanwe-

zigheid van twee coffeeshops maakt dat het imago niet verbeterd is. Het enige filiaalbe-

drijf in de straat is Cartridgeworld.

5.6.2 Voorstraat-Noord, Dordrecht

Figuur 5.6 Impressie & ligging Voorstraat-Noord

Uitgangssituatie – maatregelen

De Voorstraat-Noord is onderdeel van de Voorstraat, de oudste, belangrijkste en langste

straat van Dordrecht, gelegen aan de Voorstraatshaven. De Voorstraat-Noord heeft een

solitaire ligging vanwege een scherpe bocht in de straat vanaf het kernwinkelgebied, waar

tevens het wandelgebied ophoudt. De Voorstraat-Noord is vooral bekend om het grote

aantal winkels op het gebied van kunst, antiek en curiosa. Door de grote investeringen in

het kernwinkelgebied staan alle aanloopstraten in de binnenstad van Dordrecht enigszins

onder druk. De Dordtse binnenstad heeft gemiddeld niet meer winkelvloeroppervlak dan

een vergelijkbare stad, maar het ligt erg uitgewaaierd. Vanuit de Voorstraat-Noord bezien

is daarbij een belangrijke ontwikkeling dat het kernwinkelgebied door de investeringen

van de laatste jaren verder naar het zuiden is gezakt. Met de oplevering van het project

Achterom/Bagijnhof en de herontwikkeling van de Drievriendenhof is deze verschuiving

een feit. De aanloopfunctie van de Voorstraat Noord is beperkt doordat de grote parkeer-

garages en de belangrijkste bushaltes zich aan de zuidrand van de binnenstad of in het

kernwinkelgebied bevinden (Essenboom, 2007). Als aanloopstraat naar het kernwinkelge-

bied moet de Voorstraat-Noord het dus hebben van bezoekers die met de Waterbus/ Fast

Ferry arriveren. Probleem daarbij is dat de aansluiting er op papier wel is maar in de prak-

tijk onvoldoende mensen door de Voorstraat- Noord gaan waardoor er dus ook te weinig

potentiële klanten komen. De beperkte openstelling van een groot deel van de winkels en

een onduidelijk functioneel profiel, de lage dichtheid van functies in het noordelijke deel
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van de straat, een tekort aan horeca die de verblijfsduur verlengd en een matige uitstra-

ling van de openbare ruimte verbeterden dit niet.

In de Voorstraat-Noord bestond altijd al een zekere clustering van antiekzaken. De ge-

meente heeft de ontwikkeling van de straat als antiekroute de laatste jaren gestimuleerd.

Er is veel geïnvesteerd in de Voorstraat-Noord en de straat heeft een winkelstraatmanager

gehad. Met woningcorporaties, culturele instellingen en ondernemers is gewerkt aan ver-

betering. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd, zoals operatie verfpot (de gemeente

betaalt de verf), Voorstraat-Noord Festival, wonen boven winkels, een nieuwsbrief, een

evenementenkalender en het opzetten van een pandenbank. Uniek is de samenwerking

tussen zeven woningcorporaties in de Drechtsteden die willen zorgen voor blijvende ver-

betering in de Voorstraat-Noord. Er is de NV Stadsherstel Drechtsteden opgericht met als

dochter BV Voorstraat-Noord. Zij verwerven actief panden en zoeken daarbij naar de beste

invulling voor die panden met nieuwe ondernemers. Ze kopen de panden en investeren

vervolgens fors in de panden met het oog op een nieuwe eindgebruiker die het liefste een

ondernemer is uit de creatieve economie. Daarbij gaan ze ervan uit dat de investering op

de lange termijn terugverdiend wordt. Het verhuren van het pand is onrendabel, maar bij

verkoop na ongeveer 15 jaar wordt winst gemaakt. Deze winst wordt vervolgens gebruikt

om nieuwe panden aan te kopen.

Maatregelen – effecten

In de Voorstraat-Noord zijn veel ontwikkelingen gaande, uniek is het verwerven van pan-

den door de corporatie. Opvallend is de afname van verkooppunten sinds de maatregelen.

Ook in deze solitaire aanloopstraat leiden de maatregelen even tot een verbetering van de

situatie om daarna weer uit te komen op het niveau ten tijde van de investering. In tabel

5.8 is de ontwikkeling van de Voorstraat-Noord de afgelopen jaren weergegeven, het jaar-

tal waarin het gros van de maatregelen zijn uitgevoerd is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.8 Ontwikkeling invulling Voorstraat-Noord

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 17 17 16 15 11 8 4 13

Dagelijks 5 5 6 3 3 5 5 5

Mode & luxe 24 27 28 20 19 19 21 21

Vrije tijd 5 3 3 6 8 8 11 7

In / om huis 10 6 6 5 3 3 4 2

Detailh overig 10 14 10 11 13 13 14 13

Leisure 24 25 26 33 35 34 31 32

Diensten 6 3 5 8 8 11 11 7

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 63 64 62 66 63 64 57 56

Bron: Locatus

Leegstand

Na de jarenlange daling is in 2011 weer een flinke stijging waar te nemen van de leeg-

stand.
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Omzet

Ondernemers merken dat er een langzaam herstel van de crisis gaande is, de omzet begint

weer te stijgen. Waar de afgelopen tijd vooral mensen kwamen kijken, kopen ze nu ook

steeds meer. Zij wijten dit niet direct aan de maatregelen in de straat.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau is redelijk stabiel te noemen. In 2002 was de huurprijs van een winkel-

pand in de Voorstraat-Noord tussen de 115 en 185 euro per m² vvo per jaar (Husslage,

2002), momenteel ligt het huurprijsniveau op gemiddeld 160 euro per m² per jaar (fun-

da.nl, 2011).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

In bijlage X is middels de standplaatskwaliteiten de verschuiving van het zwaartepunt naar

het zuiden waar te nemen. Mede hierdoor blijft het een groot probleem dat consumenten

de Voorstraat-Noord niet goed kunnen vinden. Wel is een stijging te zien in het aantal

mensen dat de straat gericht bezoekt in plaats van het te gebruiken als doorloop. Dit is

volgens de ondernemers grotendeels te wijten aan de groter wordende bekendheid dank-

zij de marketing die gekoppeld is aan de clustering van kunst en antiek.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Het aandeel leisure in de straat is sinds 2004 met de toename van kunstgaleries en creatie-

ve broedplaatsen waar exposities gehouden kunnen worden gestegen. Deze clustering van

creatieve economie versterkt de positie van de Voorstraat-Noord door versterking van het

vestigingsmilieu. Na de maatregelen is geen significant verschil waar te nemen in de invul-

ling van de Voorstraat-Noord. Er is één filiaalbedrijf gevestigd in de Voorstraat-Noord,

namelijk de Wereldwinkel.

5.7 Uitwaaier – voetganger

5.7.1 Lange Hezelstraat, Nijmegen

Figuur 5.7 Impressie & ligging Lange Hezelstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

De Lange Hezelstraat is een winkelstraat aan de westkant van het Nijmeegse centrum,

nabij het Kronenburgerpark en de Waalhaven. Het was de eerste winkelpromenade (1972)

in de Nijmeegse binnenstad met een compleet vooroorlogse bebouwing. Samen met de
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Stikke Hezelstraat is het de oudste winkelstraat van Nederland. Door de eeuwen heen zijn

de Hezelstraten de economische spil gebleven van de Oude Stad, ook wel de Benedenstad

genoemd. Er is een erg hoge dynamiek wanneer het gaat om wisselingen van eigenaar

(Husslage, 2002). De Lange Hezelstraat is onderdeel van de Ringstraten. In de jaren ‘90

ontstond het plan ‘Centrum 2000, intensiveren in de kern’. Dit plan had, naast de vorming

van een nieuw cultureel kwartier in het Oosten van de binnenstad, tot doel ruimte te bie-

den in de winkelkern aan lokaal en kwaliteitsaanbod en de circuitvorming te bevorderen

(Gemeente Nijmegen, 2004). De hierop volgende nieuwe winkelmeters in de binnenstad

van Nijmegen, zoals de Marikenstraat en Moenenstraat, hebben wel gezorgd voor ver-

schuivingen van de routing maar niet tot het wegnemen van winkelmeters elders. Naast

ingrepen in de structuur heeft ook de openbare ruimte van het kernwinkelgebied een

kwaliteitsimpuls gehad. Hierdoor werd het verschil met de aanloopstraten die niet aange-

pakt werden groter en zichtbaarder. Op dit moment begon, mede dankzij de onderne-

mers, aandacht te ontstaan voor de ringstraten. Het werd duidelijk dat het rendement in

de straten wat achterbleef bij het gewenste functioneren. In de ringstraten in Nijmegen is

vervolgens een pakket aan maatregelen uitgevoerd. Het actieplan straatmanagement Nij-

meegse Ringstraten van Seinpost (2006) vormde de basis die financieel mogelijk werd ge-

maakt door een bijdrage van de provincie ter verbetering van het vestigingsklimaat in de

binnenstad in de periode 2006-2008. Hierbij is onder andere een ringstratenmanager aan-

gesteld als straatmanager voor alle ringstraten. Vervolgens is besloten het beleid ringstra-

ten voort te zetten, op voorwaarde dat de ingediende subsidie-aanvragen binnen het

EFRO programma zouden worden gehonoreerd. Dit was het geval, waardoor 2,3 miljoen

aan subsidie is toegekend. Daarop heeft de gemeente ruim 2,7 miljoen aan cofinanciering

beschikbaar gesteld, zodat voor de verdere aanpak van de ringstraten 5 miljoen beschik-

baar was. Voor elke straat is een profiel opgesteld. In het actieplan straatmanagement

Nijmeegse ringstraten (2006) wordt het profiel voor de Hezelstraten als volgt aangeduid:

‘Sfeervol winkelen in de oudste winkelstraat van Nederland. De Lange en Stikke Hezel-

straat is herkenbaar voor de bezoeker en bevat een verscheidenheid aan functies. Cultuur-

historie is een continue rode draad door het gebied. De Lange Hezelstraat richt zich op

antiek en curiosa, woonaccessoires, cadeaus en boetieks’. Vervolgens is in de Lange Hezel-

straat de openbare ruimte heringericht met nieuwe bestrating, bomen en straatmeubilair.

Er zijn groene zuilen geplaatst bij de ingang van de straat om de entree te markeren. Er

was een investeringsregeling voor de bedrijfspanden en een regeling voor gevelaanpak,

daarnaast hebben bepaalde panden aanstraal verlichting gekregen. De samenwerking is

verbeterd en geprofessionaliseerd en er is veel geïnvesteerd in promotie. Per ringstraat is

een ondernemersvereniging opgericht. Op het gebied van promotie zijn diverse acties

gehouden, waaronder evenementen, gezamenlijke koopzondagen, busreclame en consu-

mentenacties.

Maatregelen – effecten

De Lange Hezelstraat is de enige van de cases waar een nul- en 1-meting is uitgevoerd. De

nul-meting is uitgevoerd in 2006-2007 en de 1-meting in 2009-2010. De passantenaantallen

en de verweving met het winkelgebied zijn gunstige aspecten van de straat. De ambiance

en het winkelaanbod worden goed gewaardeerd. In de 1-meting komt onder andere naar

voren dat de verblijfsduur in de ringstraten is toegenomen. De Lange Hezelstraat zit vaker

in de looproute dan in 2006, er is een toename te zien van 7% van mensen in het kern-

winkelgebied dat ook de Lange Hezelstraat heeft bezocht. Daarnaast is de waardering van

bezoekers met name toegenomen wat betreft het evenementenaanbod, de groenvoorzie-



84

ningen en de inrichting van de straat. De subsidies voor gevelkwaliteit en pandverbetering

hebben geleid tot veel private investeringen. Er was een investeringsregeling van 25.000

euro voor het herinrichten of verbouwen van het pand, mits de aanvrager voor eenzelfde

bedrag investeerde. Uiteindelijk is voor 400.000 euro aan subsidies verstrekt voor deze

regeling, en dit heeft geleid tot private investeringen voor in totaal 2,4 miljoen euro in

alle ringstraten. In tabel 5.9 is de ontwikkeling van de Lange Hezelstraat de afgelopen

jaren weergegeven, het jaartal waarin de maatregelen zijn uitgevoerd is hier dikgedrukt

weergegeven.

Tabel 5.9 Ontwikkeling invulling Lange Hezelstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 14 12 12 6 8 7 5 9

Dagelijks 15 17 18 18 18 19 16 14

Mode & luxe 20 21 24 24 22 23 25 19

Vrije tijd 5 4 4 5 5 4 4 4

In / om huis 12 13 12 11 15 15 16 17

Detailh overig 5 6 6 6 4 5 5 9

Leisure 14 13 13 17 15 16 21 20

Diensten 15 14 12 13 13 11 9 8

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 80 78 78 78 77 74 77 78

Bron: Locatus

Leegstand

De aanleiding voor de aanpak van de Lange Hezelstraat was niet zozeer de hoge leeg-

stand. De Lange Hezelstraat kent leegstand, maar voornamelijk frictieleegstand. De Lange

Hezelstraat kent namelijk sedert lange tijd en nog steeds veel doorstroming. Dit komt

vooral voort vanuit de broedplaatsfunctie die de straat vervult.

Omzet

Ondernemers geven aan dat de verblijfsduur en het herhalingsbezoek na het uitvoeren

van de maatregelen verbeterd zijn. Dit heeft echter geen directe significante gevolgen

voor de omzet wat zij vooralsnog wijten aan de crisis.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau is stabiel gebleven na de maatregelen.  In 2002 lag de huurprijs van de

Lange Hezelstraat tussen de 160 en 250 euro per m² per jaar(Husslage, 2002), momenteel

ligt deze gemiddeld tussen de 150 en 250 euro per m² per jaar (Dé Vastgoedrapportage

‘05 t/m’10).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

Onder ondernemers bestaat het beeld dat de Lange Hezelstraat drukker bezocht wordt.

Volgens Locatus is de Lange Hezelstraat sinds 2006 een stabiele B1-locatie, voor de inde-

ling naar standplaatskwaliteiten van Nijmegen zie bijlage XI.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

In de Lange Hezelstraat hebben zich de afgelopen jaren een aantal trekkers gevestigd

zoals de Simon Lévelt en de Bagels & Beans. Het doel van de ingrepen in de Lange Hezel-
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straat was de werkgelegenheid behouden en versterken, en het vestigingsklimaat en het

verblijfsmilieu versterken. Met name de opwaardering van de openbare ruimte was reden

voor Simon Lévelt om zich in deze straat te vestigen. Er is niet bewust op ingezet om filia-

len te trekken, maar het was doel het vestigingsmilieu te versterken, wat geslaagd is.

5.7.2 Rijnstraat, Arnhem

Figuur 5.8 Impressie & ligging Rijnstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

De Rijnstraat in Arnhem is een aanloopstraat naar de historische binnenstad. In de jaren

’50 en ’60 was de Rijnstraat een doorgaande route voor auto’s. Later is de straat aanloop-

straat naar het kernwinkelgebied geworden. Met de bouw van de Nelson Mandelabrug

aan de westkant van de binnenstad ontstond een blokkade aan het einde van de Rijn-

straat, waar de winkelfunctie al niet sterk was. Mede hierdoor is de straat al enkele de-

cennia geen hoofdwinkelstraat meer. De Rijnstraat is geen onderdeel van het circuit om-

dat de straat eindigt aan de rand van de binnenstad. Er vinden veel mutaties plaats. Het

eerste deel van de Rijnstraat is sterk en sluit aan op het kernwinkelgebied. In het begin

van de straat zijn dan ook nog veel ketens te vinden. Opvallend is dat er een opdeling in

de straat bestaat ter hoogte van de Kortestraat. De eerste helft kent veel loop, de tweede

helft een stuk minder. De concentratie aan winkels is gelijk in beide helften, echter de

kwaliteit en bekendheid van de winkels in het eerste deel is groter met bijvoorbeeld een

Hema en een Sting. In het tweede deel van de straat zijn ook meer doelgerichte winkels te

vinden, in het eerste deel meer recreatief bezochte winkels. Het tweede deel van de straat

kan echt getypeerd worden als aanloopstraat.

In 1996 is in de Rijnstraat een aantal middeleeuwse kelders ontdekt. Binnen de gemeente

Arnhem leidde dit tot het idee de kelders te conserveren en een gebruiksfunctie te geven.

Sinds maart 2002 zijn de circa 30 middeleeuwse kelders gerenoveerd en met elkaar ver-

bonden waardoor een ondergronds loopcircuit is ontstaan met ongeveer 1.200m² bruikba-

re ruimte. De historische kelders in de Rijnstraat in Arnhem hadden tot doel om de positie

van deze aanloopstraat naar het kernwinkelgebied, te versterken. Aanvankelijk was het de

bedoeling om de kelders te verhuren aan bijzondere winkels of productpresentaties. Daar-

voor bleek echter te weinig belangstelling te bestaan. Uiteindelijk is het winkelconcept

losgelaten. Er vinden nu uiteenlopende evenementen plaats op het gebied van kunst en

cultuur. De kelders zijn van belang voor de cultuurhistorie van de stad en bieden promoti-

oneel voordelen. Ongeveer vijf jaar geleden speelde het gevoel dat er iets diende te ge-



86

beuren om het functioneren van de Rijnstraat te verbeteren. Hierop werden een aantal

bijeenkomsten met de ondernemers georganiseerd. Eigenaren zijn in diezelfde tijd be-

gonnen met het opknappen van panden. In de Rijnstraat in Arnhem is naast de heront-

wikkeling van de historische kelders sprake van het weer bewoonbaar maken van de bo-

ven de winkels gelegen verdiepingen. Ook zijn de gevels door de gemeente verbeterd  en

heeft zij verlichting verzorgd.

Maatregelen – effecten

Vanwege het doelgerichte bezoek en het geringe combinatiebezoek met winkels hebben

de kelders niet gezorgd voor een verbetering van het functioneren van de Rijnstraat. On-

geveer vijf jaar geleden zijn de pandeigenaren op eigen initiatief gestart met het opknap-

pen van panden, wat als katalysator werkte voor overige pandeigenaren. Deze ontwikke-

ling heeft positieve effecten gehad voor het vestigingsklimaat in de Rijnstraat.  In tabel

5.10 is de ontwikkeling van de Rijnstraat de afgelopen jaren weergegeven, het jaartal

waarin de vastgoedeigenaren zijn gaan investeren is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.10 Ontwikkeling invulling Rijnstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 11 11 15 17 14 8 10 8

Dagelijks 4 4 4 2 2 4 4 4

Mode & luxe 45 45 44 45 46 42 42 43

Vrije tijd 4 8 6 6 6 14 13 13

In / om huis 4 4 6 8 8 6 6 6

Detailh overig 2 2 2 2 2 4 4 4

Leisure 15 11 10 9 12 12 12 13

Diensten 16 15 13 11 10 10 10 9

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 55 53 52 53 51 51 52 53

Bron: Locatus

Leegstand

Vanaf het punt dat eigenaren de panden zijn gaan opknappen is het vestigingsmilieu ver-

beterd, wat geleid heeft tot een halvering van de leegstand.

Omzet

De ondernemers in het eerste deel van de straat geven een lichte daling van de omzet aan,

wat zij wijten aan de recessie. De ondernemers van het tweede deel van de straat hebben

geen significante verschillen in de omzet waargenomen sinds de maatregelen.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau is gelijk gebleven. Het eerste deel kent een hoge huurprijs, omdat dit

onderdeel is van het kernwinkelgebied. Het tweede deel kent een huurprijs conform een

aanloopstraat van gemiddeld 150 tot 250 euro per m² per jaar (Dé Vastgoedrapportage ‘05

t/m’10).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

In de loop der jaren is het A1- en A2-winkelgebied compacter geworden. Onder de onder-

nemers in het eerste deel van de straat bestaat het beeld dat de passantenaantallen zijn
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afgenomen. Dit wordt eveneens geïllustreerd door de standplaatskwaliteiten. Het eerste

deel van de straat is sinds 2009 afgezwakt van A2-locatie naar B1-locatie. Het tweede deel

van de Rijnstraat is gedurende de jaren steeds een B2-locatie gebleven. Voor een weerga-

ve van de standplaatskwaliteiten in Arnhem zie bijlage XII.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

In de loop der jaren is de branche mode & luxe steeds sterk vertegenwoordigd. Het aan-

deel filiaalbedrijven in (voornamelijk het eerste deel van) de straat is in de loop der jaren

gelijk gebleven. Voornamelijk het tweede deel van de straat kent een sterke menging van

functies. De functie leisure en de branche vrije tijd zijn toegenomen sinds de maatregelen.

5.8 Uitwaaier – auto

5.8.1 Laarstraat, Zutphen

Figuur 5.9 Impressie & ligging Laarstraat

Uitgangssituatie – maatregelen

De Laarstraat is gelegen aan de oostzijde van de Zutphense binnenstad. De Laarstraat is

samen met de Spittaalstraat en de Nieuwstad een van de drie belangrijke aanloopstraten

naar de binnenstad van Zutphen. De straat is in zijn oorspronkelijke vorm aangelegd in de

15
e
 eeuw en kon toen worden gekenmerkt als een toevoerweg met lintbebouwing. De

straat heeft een lange historie in Zutphen als belangrijke invalsroute vanuit het oosten.

Ook nu is de Laarstraat nog steeds een belangrijke aanloop of toevoerweg in Zutphen. De

Laarstraat in Zutphen is uitwaaier van het kernwinkelgebied waar de auto is toegestaan.

De Laarstraat heeft een goede verbinding met het kernwinkelgebied, hij sluit namelijk

direct aan op de hoofdwinkelstraat (Beukerstraat). Er is een zichtlijn waardoor men vanuit

het kernwinkelgebied de Laarstraat in kan kijken, en andersom. De Laarstraat heeft een-

richtingsverkeer richting het kernwinkelgebied, en biedt ruimte voor parkeren. De onder-

laag van de bebouwing is veelal in gebruik voor andere functies dan wonen. De straat

heeft een functie voor startende ondernemers/winkeliers en gespecialiseerde bedrijven. De

straat heeft een belangrijke functie als fietsroute naar het centrum.

In 2007 is het bestemmingsplan vastgesteld, waarbij gekozen is de panden brede bestem-

mingen te geven. De overheid wil meer aan de markt overlaten, het feitelijk gebruik

wordt hiermee aan de eigenaar overgelaten. In elk pand mag op de begane grond een

winkel, een dienstverlenend bedrijf of maatschappelijke instelling gevestigd worden.
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Daarnaast laat de bestemming het eveneens toe dat het een woonstraat kan worden en

dat mensen aan huis werken. Horeca mag enkel gevestigd worden in panden waar speci-

fiek een horecabestemming op rust. Van de ondernemers in de straat is 52% tevens eige-

naar van het pand (Seinpost, 2007). De ondernemers die het pand niet in eigendom heb-

ben, huren grotendeels van een particuliere belegger (30%). De Laarstraat is volgens de

ondernemers interessant voor winkels en ondernemingen die het niet moeten hebben van

een natuurlijke passantenloop in de straat. Een patroon dat te zien is, is dat hoe verder

men van de Beukerstraat afkomt, hoe minder winkels afhankelijk zijn van winkelend pu-

bliek. Het achterste gedeelte van de straat biedt meer ruimte aan kunst. Aanleiding voor

de herinrichting was het vervangen van de riolering en het feit dat de inrichting van de

Laarstraat niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. De Laarstraat kon met de herin-

richting een economische impuls krijgen wat gewenst was gezien de leegstand die de

straat gekend heeft. In het advies van Seinpost (2007) is aangegeven dat het eerste deel

van de straat zich verder zou moeten ontwikkelen als een recreatief winkelgebied omdat

dit deel verbonden is met de Beukerstraat. Het gebied hierna dient gezien te worden als

overgangsgebied. Hier is ruimte voor niet-dagelijkse detailhandel, doelgerichte speciaal-

zaken, ambacht en ondernemingen die hoogwaardige kunst verkopen. Het laatste deel

van de straat is vooral geschikt voor de clustering van functies in de kunstsector. Gekozen

is voor een mix van winkels, ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid. Hiermee kan de

authentieke winkelstraat zich goed onderscheiden. In 2009 is de straat opnieuw ingericht

en betiteld als ‘Eigenzinnig, creatief en kundig’, met veel kleine(re), aparte speciaalzaken.

Maatregelen – effecten

Voor consumenten is bij het betreden van uitwaaiers vaak niet duidelijk wat de straat

biedt, waardoor ze snel omkeren naar het kernwinkelgebied. Mede hierdoor is in uitwaai-

ers vaak een duidelijke kentering halverwege de straat te vinden in de concentratie en het

bezoekdoel van de winkels waardoor de tweede helft van de aanloopstraat slechter func-

tioneert. Het is namelijk niet interessant voor consumenten om verder de straat in te lo-

pen. De herinrichting heeft er in de Laarstraat voor gezorgd dat de consument verder de

straat in loopt. Daarnaast heeft de herinrichting van de openbare ruimte als katalysator

gewerkt voor het doen van private investeringen in de panden. In tabel 5.11 is de ontwik-

keling van de Laarstraat de afgelopen jaren weergegeven, het jaartal waarin de openbare

ruimte is heringericht is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.11 Ontwikkeling invulling Laarstraat

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 5 2 2 9 14 17 13 11

Dagelijks 8 7 7 7 6 4 4 7

Mode & luxe 5 5 5 4 6 6 7 4

Vrije tijd 8 5 7 7 4 8 9 11

In / om huis 28 24 23 24 20 19 18 16

Detailh overig 10 10 9 9 8 4 4 4

Leisure 13 12 14 13 16 17 16 20

Diensten 25 34 33 28 24 25 29 27

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 40 41 43 46 49 48 45 45

Bron: Locatus
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Leegstand

Na het optimaliseren van de inrichting van de openbare ruimte is de leegstand afgeno-

men.

Omzet

Er zijn geen significante verschillen te merken in de omzet. Dit is te verklaren vanuit het

feit dat het merendeel van de zaken doelgericht bezocht wordt. De meeste zaken trekken

de vaste klanten, ongeacht of het goed of slecht met de straat gaat.

Huurprijsniveau

Het huurprijsniveau is redelijk stabiel gebleven. In 2007 lag het gemiddeld huurprijsniveau

van een winkelpand op 90 euro per m² per jaar (Seinpost, 2007), deze is in 2011 gemiddeld

100 euro per m² per jaar (funda.nl, 2011).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

Het kernwinkelgebied van Zutphen is de afgelopen jaren meer naar het zuidoosten ge-

zakt, wat te zien is in bijlage XIII. Toch wordt hierdoor geen sterke toename van passanten

in de straat gemerkt door de ondernemers. Een ontwikkeling die door de ondernemers

opgemerkt wordt, is dat sinds de herinrichting passanten verder de straat inlopen, ze ke-

ren minder snel terug naar het kernwinkelgebied.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Er is in de loop der jaren, met name na verbreding van het bestemmingsplan, een afname

van in / om het huis waar te nemen en een toename van de functie leisure. Er zijn veel

galeries bijgekomen, er komt steeds meer in de creatieve sector. Er zijn daarnaast wat spe-

ciaalzaken bijgekomen. Er is steeds maar één filiaalbedrijf gevestigd in de straat, namelijk

Beter Horen.

5.8.2 Haagdijk, Breda

Figuur 5.10 Impressie & ligging Haagdijk

Uitgangssituatie – maatregelen

De Haagdijk behoort samen met de Boschstraat en de Ginnekenstraat tot de drie histori-

sche inlopers van de stad Breda. De Haagdijk heeft een belangrijke functie als winkelstraat

voor de dagelijkse behoefte voor de omringende wijken en kent enkele speciaalzaken op

lokaal niveau. Het is de uitloper van de binnenstad en heeft met zijn historische panden en
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de ligging aan de haven de potentie om te functioneren als winkelgebied waar consumen-

ten kunnen winkelen in een historische ambiance. Toch wordt de straat getypeerd door

veel leegstand en een slecht imago. De Haagdijk wordt geassocieerd met verborgen drugs,

erotische winkels (vier zaken) en criminaliteit. Het slechte imago heeft tevens effect op de

leegstand van de winkelstraat. Positieve ontwikkelingen zijn de verbouwingen van de

woonwijken achter de Haagdijk, de aanleg van nieuwe bestrating en de aanwezigheid van

politie in de straat. Acht jaar geleden is de straat ingrijpend gerenoveerd met als doel de

kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren en de

Haagdijk meer allure te geven. Met het openen van de Haven in 2008 is nog een extra

impuls aan de Haagdijk gegeven om de verbinding met de binnenstad te verbeteren. In

2008 is ook een straatmanager in de Haagdijk aangesteld. Er wordt in samenwerking met

de ondernemers de Haagdijkse Courant uitgebracht.

Maatregelen – effecten

De situatie in de Haagdijk stabiliseert dankzij de maatregelen. In tabel 5.12 is de ontwik-

keling van de Haagdijk de afgelopen jaren weergegeven, het jaartal waarin de routing is

geoptimaliseerd, een marketingplan is opgesteld en een winkelstraatmanager is aange-

steld is hier dikgedrukt weergegeven.

Tabel 5.12 Ontwikkeling invulling Haagdijk

Indeling (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leegstand 14 17 13 17 15 12 12 15

Dagelijks 12 12 9 8 5 8 8 6

Mode & luxe 11 11 14 11 15 14 14 10

Vrije tijd 11 9 10 11 12 11 11 11

In / om huis 15 13 13 14 13 16 16 12

Detailh overig 12 12 12 12 12 11 11 12

Leisure 15 15 15 13 13 13 13 15

Diensten 12 13 14 15 14 14 14 19

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Aantal vkp 94 95 92 93 92 91 91 89

Bron: Locatus

Leegstand

De straatmanager heeft het beeld dat de leegstand significant afgenomen is. Op de

meetmomenten van de leegstand in de Haagdijk is deze echter nagenoeg gelijk gebleven

na de maatregelen.

Omzet

De ondernemers merken geen significant verschil in de omzet sinds de maatregelen. De

overgang van de binnenstad naar de Haagdijk wordt door de winkeliers verschillend erva-

ren. De winkeliers in de Haagdijk die gevestigd zijn aan de kant van de Tolbrugstraat (de

kant van het centrum) willen graag de doorloop vanuit het centrum. De winkeliers die

gevestigd zijn aan de andere zijde van de Haagdijk (richting De Nieuwe Haagdijk) hebben

vaste klanten en hebben de doorloop van de stad niet nodig. Zij zijn in de Haagdijk geves-

tigd, omdat zij vaste klanten hebben en daardoor niet per sé in het centrum hoeven te

zitten. Het beeld bestond dat na de aanleg van de brug, zeker voor de ondernemers aan
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het begin van de straat, het aantal consumenten en daarmee de omzet zou stijgen. Deze

ontwikkeling heeft echter niet plaatsgevonden.

Huurprijsniveau

De Haagdijk verbetert en verslechtert niet, het consolideert. Het huurprijsniveau is even-

eens stabiel op gemiddeld 135 euro per m² per jaar (funda.nl, 2011).

Passantenintensiteit & standplaatskwaliteit

De ondernemers merken geen significant verschil in het aantal passanten sinds de maatre-

gelen. Met de aanleg van de brug ontstond de verwachting dat veel meer mensen vanuit

de binnenstad ook de Haagdijk zouden bezoeken, dit combinatiebezoek is echter gelijk

gebleven. Volgens de ondernemers komt dit omdat de consument niet weet wat na de

brug komt, het onbekende trekt de consument niet. Het wordt eveneens (deels) veroor-

zaakt door het feit dat het einde van de winkelstraat die vanuit het kernwinkelgebied

aansluit op de brug afgezwakt is van een B1- naar een B2-locatie. Dit is te zien in bijlage

IX.

Functieverdeling, brancheverdeling & aandeel zelfstandige ondernemers

Het aantal filiaalzaken is gelijk gebleven. De Haagdijk kent een sterke menging van func-

ties en branches. In de functieverdeling is een stijging van het aandeel diensten en leisure

waar te nemen, tegen een afname van de branche mode & luxe.

5.9 Conclusie

De effecten van de maatregelen zijn in de aanloopstraten gemeten middels het leeg-

standspercentage, de omzet, het huurprijsniveau, de passantenintensiteit en de functie- en

brancheverdeling van de straat. Ruimtelijk-fysieke maatregelen die uitgevoerd worden in

aanloopstraten, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de openbare ruimte of renoveren

van de gevels, werken als katalysator voor het doen van private investeringen in de pan-

den. Deze investeringen geven het beeld dat men nog perspectief ziet in de straat, wat

weer het vestigingsmilieu versterkt. De effecten van de maatregelen zijn op de volgende

pagina per case weergegeven in tabel 5.13.
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Tabel 5.13 Effecten van maatregelen

Aanloopstraat Maatregel Effect

Type 1. Aanloopstraat met bronpunt – auto

Vughterstraat, Den Bosch Optimaliseren inrichting openbare ruimte Vergroten aantrekkingskracht op

consumenten en ondernemers.

Toevoegen bronpunt Toename passantenintensiteit

Kruisstraat, Haarlem Optimaliseren inrichting openbare ruimte Verlengen van de verblijfsduur

van consumenten in de straat.

Optimaliseren routing Vergroten van het combinatiebe-

zoek vanuit het kernwinkelge-

bied; betere standplaatskwaliteit.

Type 2. Aanloopstraat met bronpunt – voetganger

Folkingestraat, Groningen Optimaliseren routing Verhogen passantenintensiteit;

Afname leegstand; Toename

huurprijsniveau

Nieuwstraat, Deventer Verbreden bestemmingsplan Afname aantal verkooppunten;

Afname leegstand

Type 3. Solitaire aanloopstraat

Boschstraat, Breda Optimaliseren inrichting openbare ruimte Toename herhalingsbezoek;

Stabilisatie leegstand

Voorstraat-Noord, Dordrecht Clusteren & opstellen marketingplan Vergroten aantrekkingskracht op

doelgerichte consument;

Verbetering vestigingsmilieu

Type 4. Uitwaaier – voetganger

Lange Hezelstraat, Nijmegen Optimaliseren inrichting openbare ruimte

& markeren entree & opstellen marketing-

plan & Optimaliseren presentatie gevel

Verlengen van verblijfsduur;

Vergroten van het combinatiebe-

zoek vanuit het kernwinkelge-

bied; Verbetering vestigingsmili-

eu voor trekkers.

Rijnstraat, Arnhem Investering vastgoedeigenaren Verbetering vestigingsmilieu;

Afname leegstand

Type 5. Uitwaaier – auto

Laarstraat, Zutphen Optimaliseren inrichting openbare ruimte Afname leegstand; Consument

keert later om naar kernwinkel-

gebied

Clusteren Verbetering vestigingsmilieu

Haagdijk, Breda Optimaliseren routing & winkelstraatma-

nagement

Stabilisatie
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6. HAALBAAR PAKKET AAN MAATREGELEN PER TYPE AAN-

LOOPSTRAAT

6.1 Inleiding

In dit onderzoek functioneert een aanloopstraat met een gemiddeld leegstandspercentage

tussen de 5 en 10 procent naar behoren. Komt het leegstandspercentage stelselmatig bo-

ven de 10 procent dan is sprake van bovenmatige leegstand en zijn maatregelen noodza-

kelijk. Om een pakket aan maatregelen per type aanloopstraat op te stellen is het zaak

allereerst het perspectief te bepalen. Niet elke aanloopstraat is namelijk nog even kansrijk

als winkelstraat. Aanbevelingen van ondernemers en gemeenten fungeren als ondersteu-

ning voor het vaststellen van het perspectief van de aanloopstraat. Het perspectief van de

straat gecombineerd met de effectiviteit van maatregelen per type aanloopstraat leiden

tot een haalbaar pakket aan maatregelen per type aanloopstraat.

6.2 Perspectief

Er bestaat vanwege de huidige druk op de winkelmarkt minder perspectief voor winkels

buiten het kernwinkelgebied. Daarnaast is voor bepaalde aanloopstraten vanwege ruim-

telijke ontwikkelingen sinds langere tijd het perspectief voor de winkelfunctie verdwenen.

Er dient een afweging gemaakt te worden of een aanloopstraat nog kansrijk is en dus nog

ruimte voor winkels kan bieden of dat een aanloopstraat niet of minder kansrijk is en het

perspectief voor de winkelfunctie is verdwenen. Deze keuze zal onder meer afhangen van

de situatie op de lokale winkelmarkt, het type aanloopstraat en de attractiviteit. Omdat de

attractiviteit per individuele aanloopstraat verschilt, is het niet mogelijk deze te generali-

seren en mee te nemen in het perspectief zoals dat in dit hoofdstuk wordt vastgesteld. In

dit hoofdstuk zal het perspectief dus gebaseerd worden op het type aanloopstraat en de

situatie op de lokale winkelmarkt.

Microniveau

Het functioneren van de aanloopstraat is in hoge mate afhankelijk van de randvoorwaar-

den zoals het bronpunt en de straatinrichting. Wanneer naar de huidige situatie en naar

de ontwikkeling van de afgelopen 8 jaar per type aanloopstraat gekeken wordt, kan daar

het perspectief voor de winkelfunctie aan ontleend worden. Aanloopstraten met bron-

punt, zowel degene die zijn ingericht voor de voetganger als diegene die zijn ingericht

voor de auto, functioneren doorgaans goed. Deze straten kennen weinig leegstand, veel

loop en hebben de potentie om te blijven functioneren als winkelstraat (+). De solitair

gelegen aanloopstraat kent weinig loop en veel leegstand die nog steeds stijgende is. De-

ze aanloopstraat heeft weinig potentie om te blijven functioneren als winkelstraat (–). De

uitwaaiers hebben minder potentie om te functioneren als winkelstraat dan de aanloop-

straten met bronpunt. Er bestaat verschil tussen het functioneren van de uitwaaier inge-

richt voor de voetganger en die ingericht voor de auto. De uitwaaier ingericht voor de

voetganger wordt door de consument meer gezien als winkelstraat en ook als zodanig

gebruikt. Deze kent meer loop omdat deze vaker in combinatie bezocht wordt met het

kernwinkelgebied. Daarnaast heeft deze minder leegstand en hierdoor een gemiddeld

perspectief om te blijven functioneren als winkelstraat (+–). De uitwaaier ingericht voor de
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auto kent minder loop en een relatief hoog leegstandspercentage, waardoor deze minder

perspectief heeft om te blijven functioneren als winkelstraat (–).

Macroniveau

De algemeen te verwachten terugloop van binnenstedelijk winkelvloeroppervlak als ge-

volg van vergrijzing, bevolkingskrimp en internetwinkelen drukt een negatieve stempel op

het toekomstbeeld van de aanloopstraten. Hierin bestaan echter lokale verschillen, waar-

door het negatieve toekomstbeeld enkele nuances verdient. Omdat niet elke ontwikkeling

overal even sterk tot uiting komt, wordt onderscheid gemaakt in groei, stabilisatie en

krimp van de lokale winkelmarkt. Vraag, aanbod en leegstand verschillen tenslotte sterk

per regio, gemeente en binnenstad. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat in de Randstad

nog van groei gesproken kan worden, terwijl in Parkstad in toenemende mate in krimp

gedacht moet worden.

Met deze achtergrond wordt per type aanloopstraat in verschillende lokale contexten het

perspectief vastgesteld. In de tabel geldt: – – slecht, – matig +– gemiddeld, + redelijk en ++

goed perspectief om te blijven functioneren als winkelstraat.

Tabel 6.1 Perspectief aanloopstraten

Micro - type aanloopstraat Macro – lokale winkelmarkt

Groei Stabilisatie Krimp

1. Aanloopstraat met bronpunt – auto + + + + –

2. Aanloopstraat met bronpunt – voetganger + + + + –

3. Solitaire aanloopstraat + – – – –

4. Uitwaaier – voetganger + + – –

5. Uitwaaier – auto + – – – –

Op locaties die slecht functioneren maar waar wel nog perspectief is, moet geïnvesteerd

worden in versterking van de commerciële functie. In aanloopstraten waar zich bovenma-

tige leegstand manifesteert en het perspectief slecht is, zal in toenemende mate geïnves-

teerd moeten worden in functieverandering. Voor elke straat dient hierin gekozen te

worden voor een specifieks strategie waar gericht in wordt geïnvesteerd door zowel on-

dernemer, eigenaar als overheid.

6.3 Pakket aan maatregelen

Het perspectief van de aanloopstraat, het effect dat bepaalde maatregelen in type aan-

loopstraten hebben gehad en aanbevelingen van gemeenten en ondernemers hebben

geleid tot het opstellen van een pakket aan maatregelen per type aanloopstraat. De meest

aanbevolen maatregel is het toevoegen van een bronpunt. Echter, het toevoegen van een

bronpunt brengt dermate hoge investeringen met zich mee dat dit niet als een haalbare

maatregel gezien kan worden. Mocht de gemeente een bronpunt in de binnenstad toe-

voegen, wordt aanbevolen hiervoor een strategische locatie te kiezen met voorkeur in

aansluiting op een aanloopstraat. In de volgende subparagrafen zal per type aanloop-

straat per winkelmarktsituatie een strategie met een haalbaar pakket aan uitvoerings-

maatregelen voorgesteld worden om de attractiviteit van de aanloopstraat te vergroten.

Omdat het per individuele aanloopstraat zal verschillen welke faciliterende maatregelen

benodigd zijn, wordt hiervoor verwezen naar tabel 4.2.
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6.3.1 Aanloopstraat met bronpunt - auto

Aanwezigheid van een bronpunt betekent vaak een hogere passantenintensiteit in de

aanloopstraat. Van groot belang is dat het bronpunt kwalitatief goed en goed ontsloten is

om daadwerkelijk een passantenstroom op gang te brengen. De autobereikbaarheid zorgt

voor een hoger aandeel doelgerichte winkels. Toch is voor het functioneren als winkel-

straat ook bij deze aanloopstraat het combinatiebezoek met het kernwinkelgebied van

belang.

High street

Ten tijde van groei van de winkelmarkt is het aannemelijk dat de aanloop-

straat met bronpunt beter gaat functioneren. Het kernwinkelgebied breidt

uit waardoor meer wisselwerking zal ontstaan vanuit het kernwinkelgebied

naar de aanloopstraat. Er zullen waarschijnlijk meer recreatieve winkels plaats gaan ne-

men in het deel van de aanloopstraat dat aansluit op het kernwinkelgebied. In deze situa-

tie is het aan te raden de openbare ruimte als verblijfsruimte in te richten waarbij meer

ruimte geboden wordt aan de voetganger door bijvoorbeeld brede trottoirs. Met verzink-

bare palen kan de aanloopstraat autovrij gemaakt worden, waardoor de aanloopstraat

meer bij het kernwinkelgebied getrokken wordt. Op deze manier wordt ingespeeld op de

groeimarkt, maar is de inrichting voor de voetganger niet definitief doordat de palen ook

verzonken kunnen worden mocht de situatie verslechteren.

Tabel 6.2 Haalbaar pakket aan maatregelen type 1 Groei

Uitvoeringsmaatregelen

Aanpassen branchering aan functie straat

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Omvormen tot voetgangersgebied

Auto te gast

Vaak betekent de overgang van voetgangersgebied naar inrichting voor

autoverkeer het omkeren van (recreatieve) consumenten naar het

kernwinkelgebied. Daarnaast wordt vaak vanuit het bronpunt te voet

verdergegaan door de aanloopstraat. Door beide genoemde redenen is het aan te bevelen

de straat meer ruimte te laten bieden aan de voetganger. De herinrichting van de openba-

re ruimte in de aanloopstraat met bronpunt waarbij de aanloopstraat meer autoluw

wordt, dat wil zeggen weinig (max. een half uur) tot geen parkeren en ruim baan voor de

voetganger, leidt tot toename van het combinatiebezoek vanuit het kernwinkelgebied en

verlenging van de verblijfsduur in de straat. Wanneer voor deze herinrichting met het

kernwinkelgebied voor eenzelfde soort bestrating wordt gekozen, wordt ook visueel de

aansluiting met het kernwinkelgebied gemaakt. Omdat deze straat meer betrokken wordt

bij het kernwinkelgebied zullen meer recreatief bezochte winkels gecombineerd met ho-

reca gewenst zijn om de verblijfsduur verlengen. De doelgerichte winkels kunnen echter

nog steeds in de straat blijven vanwege het niet geheel verdwijnen van de toegankelijk-

heid voor de auto.
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Tabel 6.3 Haalbaar pakket aan maatregelen type 1 Stabilisatie

Uitvoeringsmaatregelen

Toevoegen functie

Aanpassen branchering aan functie straat

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Optimaliseren routing

Convenience shopping

Ondanks de krimp biedt deze aanloopstraat nog ruimte aan winkels. De

kracht van deze straat is het doelgerichte karakter. Vanwege de toeganke-

lijkheid voor de auto is het een sterke strategie om in tijden van krimp de

straat te profileren als gemaksstraat. De winkels en functies dienen daardoor aan te slui-

ten op het doelgerichte karakter en het autoverkeer dient voldoende gefaciliteerd te

worden. Er kan geparkeerd worden in de straat, waarbij het bronpunt (afhankelijk van de

vorm) ondersteunend kan werken. Deze straat voorziet voornamelijk in de dagelijkse be-

hoefte met de aanwezigheid van een supermarkt en drogisterijen. Daarnaast zijn bijvoor-

beeld een wijnhandel, stomerij of afhaalhoreca ondersteunend waarvoor middels functie-

verandering ruimte geboden kan worden.

Tabel 6.4 Haalbaar pakket aan maatregelen type 1 Krimp

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Vestigen trekker

Aanpassen branchering aan functie straat

Autoverkeer faciliteren

6.3.2 Aanloopstraat met bronpunt – voetganger

Aanwezigheid van een bronpunt betekent vaak een hogere passantenintensiteit in de

aanloopstraat en impliceert een hoger aantal consumenten en daarmee een hogere omzet

van de ondernemers. In acht dient hierbij genomen te worden dat het gevaar bestaat dat

de aanloopstraat in werkelijkheid puur gebruikt wordt als doorloop en er tegelijkertijd

weinig combinatiebezoek plaatsvindt van consumenten vanuit het kernwinkelgebied naar

de aanloopstraat. Voor het functioneren als winkelstraat moet gezorgd worden dat de

passant in de aanloopstraat reeds consument wordt.

High street

De aanloopstraat met bronpunt ingericht voor de voetganger heeft de meest

ideale randvoorwaarden om te functioneren als winkelstraat. Met groei van

het kernwinkelgebied kan de aanloopstraat met bronpunt ingericht als

voetgangersgebied relatief makkelijk bij het hoofdwinkelcircuit getrokken worden. De

verbinding met en aansluiting op het kernwinkelgebied is hierbij van belang. Voor het

optimaal profiteren van hogere passantenaantallen is het zaak dat de straat bestaat uit

recreatieve winkels.

Tabel 6.5 Haalbaar pakket aan maatregelen type 2 Groei

Uitvoeringsmaatregelen

Branchering aanpassen aan functie straat

Optimaliseren routing
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Winkelcircuit

Er is leegstand in de straat en de winkelmarkt stabiliseert. Maatregelen die

genomen dienen te worden zijn het verbeteren van de verblijfsfunctie en de

trekkracht vanuit het kernwinkelgebied. De verblijfsduur wordt verlengd

door de gehele straat op te waarderen middels het optimaliseren van de inrichting van de

openbare ruimte met bankjes en groen en tevens door het optimaliseren van de presenta-

tie van de gevels door deze bijvoorbeeld te schilderen of te renoveren. Het combinatiebe-

zoek vanuit het kernwinkelgebied wordt bevorderd door het optimaliseren van de routing

en het markeren van de entree.

Tabel 6.6 Haalbaar pakket aan maatregelen type 2 Stabilisatie

Uitvoeringsmaatregelen

Optimaliseren presentatie gevel

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Markeren entree

Optimaliseren routing

Being & Buying

Essentieel bij deze straat in een krimpmarkt is de aansluiting met het kern-

winkelgebied. Combinatiebezoek vanuit het kernwinkelgebied is zoals hier-

voor reeds vermeld van groot belang voor het functioneren van een aanloop-

straat met bronpunt. Het gevaar bestaat namelijk dat de straat slechts als doorloop ge-

bruikt wordt. In deze context is het tevens noodzakelijk actief de verblijfsduur in de straat

te verlengen. Vaak sluit de bestrating reeds aan bij het kernwinkelgebied. Met het inrich-

ten van de openbare ruimte met meer bankjes en groen, het verbeteren van de presenta-

tie van de gevel en het toevoegen van horeca en culturele voorzieningen wordt de ver-

blijfsduur in de straat verlengd. Aan horeca en culturele voorzieningen kan ruimte gebo-

den worden middels functieverandering van winkelpanden.

Tabel 6.7 Haalbaar pakket aan maatregelen type 2 Krimp

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Optimaliseren presentatie gevel

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Markeren entree

Optimaliseren routing

6.3.3 Solitaire aanloopstraat

De solitaire aanloopstraat heeft minder perspectief om te blijven functioneren als winkel-

straat wanneer er reeds bovenmatige leegstand in de straat is. Nu is de meest wenselijke

optie deze te laten verkleuren tot een straat met weinig commerciële functies. Wanneer er

sprake is van een groeimarkt kan de straat functioneren als winkelstraat, mits deze een

sterke individuele trekkracht heeft.

Themacluster

Een solitaire aanloopstraat is afgesloten van het kernwinkelgebied. Vaak is

dit fysiek afgesloten, waarvan het opheffen niet zonder significant grote

investeringen gaat. De solitaire aanloopstraat wordt moeilijk gevonden door
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de consument, waardoor de straat een individuele trekkracht moet creëren en consumen-

ten de straat doelgericht gaan bezoeken. Dit kan bewerkstelligd worden door een speci-

fiek winkelaanbod waarmee de straat zich sterk kan profileren. Het profiel dient uniek te

zijn en doorgevoerd te worden in de gehele aanloopstraat. De promotie moet hier vervol-

gens aan gekoppeld worden. Dit sterke profiel ontstaat door het clusteren van winkels en

functies in een bepaalde thematisering of segmentering. Daarnaast dient dit met veel

promotie en bewegwijzering duidelijk gemaakt te worden aan de consument wil dit ook

daadwerkelijk gaan werken. Actief creëren van een profilering / thematisering kost veel

tijd. Ondersteunend bij het profiel is de inrichting van de openbare ruimte, welke aan

dient te sluiten op het thema om de profilering te versterken, de verblijfsduur te verlen-

gen en mede het herhalingsbezoek te versterken.

In deze straat ligt wellicht nog een kans voor multichannel-shops. Veel consumenten

(37%) oriënteren online en kopen het in de winkel (Twinkle, 2007). Vanwege de lage

huurprijs in de solitaire aanloopstraat is de drempel lager om hier een winkel te beginnen

als aanvulling op de online-shop. Omdat deze consument het adres via internet opzoekt is

de connectie met het kernwinkelgebied niet van belang, maar de autobereikbaarheid wel.

Tabel 6.8 Haalbaar pakket aan maatregelen type 3 Groei

Uitvoeringsmaatregelen

Clusteren

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Bewegwijzering

Opstellen marketingplan

Mix & Match

De solitaire aanloopstraat heeft geen goede verbinding met het

kernwinkelgebied en in deze context weinig perspectief voor de

winkelfunctie. Omdat de straat wel vlakbij het kernwinkelgebied gelegen is

en toegankelijk is voor de auto, kan deze aantrekkelijk zijn voor bedrijvige functies ge-

combineerd met wonen. In deze straat is het aan te bevelen niet veel investeringen te

doen. Wanneer de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt in het schoon, heel en

veilig presenteren van de openbare ruimte en een bestemmingsplan met brede bestem-

mingen in deze straat hanteert kan hier leegstand vermeden worden en een interessante

functiemix ontstaan van bijvoorbeeld hypotheekshops, reisbureaus, uitzendbureaus en

afhankelijk van de vraag wellicht een enkele winkel in de doelgerichte sector.

Tabel 6.9 Haalbaar pakket aan maatregelen type 3 Stabilisatie

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

In de vorige paragraaf is reeds naar voren gekomen dat de potentie als win-

kelstraat van de solitaire aanloopstraat grotendeels verdwenen is. Bij een

krimpscenario wordt gekozen om actief dan wel passief functieverandering
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door te gaan voeren in de straat. Wijziging van het bestemmingsplan faciliteert dit, daar-

naast is het tevens een optie om middels objectsubsidies transformatie van panden te sti-

muleren of door het verwerven van panden zelf de transformatie te bewerkstelligen. De

doorzettende trend van het nieuwe werken is in dit scenario een kans. Wanneer woningen

in de binnenstad geboden worden met op de begane grond de mogelijkheid tot klein-

schalige kantoren, kleinschalige dienstverlening of kleinschalige maatschappelijke functies

zal dit van toegevoegde waarde zijn voor de binnenstad. Het kan leiden tot meer functie-

menging, meer starters en meer werkgelegenheid in de binnenstad.

Tabel 6.10 Haalbaar pakket aan maatregelen type 3 Krimp

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Transformatie

Saneren & Nieuwbouw

6.3.4 Uitwaaier – voetganger

Een uitwaaier is een aanloopstraat die geen duidelijk eindpunt heeft. De straat waaiert uit

vanuit het kernwinkelgebied waarmee vaak met de afstand vanaf het kernwinkelgebied

ook het aantal passanten afneemt.

Shoproute

Een uitwaaier ingericht voor de voetganger heeft een sterke connectie met

het kernwinkelgebied nodig. Hiervoor is het optimaliseren van de routing

waardoor een goede verbinding met het kernwinkelgebied ontstaat

essentieel. Het effect hiervan is echter slechts significant wanneer consumenten zien of

weten wat na de verbinding geboden wordt. Dit wordt bereikt door het markeren van de

entree. Bij een uitwaaier is daarnaast de grootste opgave de consument te blijven trekken

tot het einde van de straat. Hiervoor dient in de gehele straat eenzelfde hoge concentratie

aan commerciële functies te zijn. Maatregelen die hiervoor genomen dienen te worden

zijn het clusteren van commerciële functies en een trekker halverwege of op het einde van

de straat.

Tabel 6.11 Haalbaar pakket aan maatregelen type 4 Groei

Uitvoeringsmaatregelen

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Optimaliseren routing

Snuffel & Ontdek

Snuffel & ontdekstraten zijn aantrekkelijke, sfeervolle verblijfsgebieden met

een mix van bijzondere, kleinschalige winkels, afgewisseld met horeca en

culturele activiteiten. Consumenten nemen de tijd om in de ontdekstraten

rond te snuffelen. De consument dient wel op de hoogte te zijn van deze unieke straat

middels promotie en marketing. De inrichting van de openbare ruimte en de presentatie

van de gevels zijn in deze ondersteunend om de verblijfsfunctie te versterken. Leegstaan-

de winkelpanden kunnen middels functieverandering ruimte bieden aan horeca en cultu-

rele activiteiten.
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Tabel 6.12 Haalbaar pakket aan maatregelen type 4 Stabilisatie

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Vestigen zelfstandige ondernemers

Optimaliseren presentatie gevel

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Opstellen marketingplan

Broedplaats

Vanwege de verslechterde economische situatie zijn zelfstandige onderne-

mers huiverig om een zaak te beginnen. De zelfstandige ondernemers zijn

echter wel van dergelijke toegevoegde waarde dat het loont om te investe-

ren in het vestigen van hen in deze uitwaaier. Deze vestiging kan gemotiveerd worden

door bijvoorbeeld subjectsubsidie, actieve acquisitie en een marketingplan om zowel de

ondernemer als de klant te trekken. Er is ruimte voor het opzetten van een zaak in bij-

voorbeeld de creatieve sector, de detailhandel of een compleet nieuw concept.

Tabel 6.13 Haalbaar pakket aan maatregelen type 4 Krimp

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Vestigen zelfstandige ondernemers

Transformatie

Opstellen marketingplan

6.3.5 Uitwaaier – auto

De uitwaaier toegankelijk voor de auto wordt voornamelijk bezocht door de doelgerichte

consument. De inrichting voor de auto zorgt er vaak voor dat een consument omkeert

naar het kernwinkelgebied.

Shop & Ride

Waar consumenten snel omdraaien naar het kernwinkelgebied zorgt een

optimale inrichting van de openbare ruimte ervoor dat consumenten verder

de straat in lopen. Daarnaast zorgt een goede verbinding met het

kernwinkelgebied ervoor dat combinatiebezoek bevordert, dit dient echter zichtbaar ge-

maakt te worden middels het markeren van de entree en bewegwijzering. Een clustering

van commerciële functies zorgt er eveneens voor dat de consument verder de straat in

wordt getrokken. Voor de naamsbekendheid is een marketingplan voor de straat met

promotie van de straat een geschikte maatregel. Toch zal deze straat voornamelijk doelge-

richt bezocht worden, om deze doelgerichte consument te blijven trekken is het zaak het

autoverkeer te faciliteren door het bieden van voldoende parkeergelegenheden. De par-

keergelegenheden voor de deur kunnen optimaal gebruikt worden wanneer een

stop&shop parkeerregeling wordt gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld slechts 10 cent hoeft

te worden betaald voor een half uur parkeren. Ondernemers geven aan dat het plaatsen

van een (dagelijkse) trekker een grote boost geeft aan het functioneren van dit type

straat.
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Tabel 6.14 Haalbaar pakket aan maatregelen type 5 Groei

Uitvoeringsmaatregelen

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Bewegwijzering

Opstellen marketingplan

Optimaliseren routing

Autoverkeer faciliteren

Mix & Match

In deze situatie bestaat in de uitwaaier voor de auto weinig tot geen

perspectief voor winkels. Omdat de straat wel vlakbij het kernwinkelgebied

gelegen is en toegankelijk is voor de auto, kan deze aantrekkelijk zijn voor

bedrijvige functies gecombineerd met wonen. In deze straat is het aan te bevelen niet veel

investeringen te doen. Wanneer de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt in het

schoon, heel en veilig presenteren van de openbare ruimte en een bestemmingsplan met

brede bestemmingen in deze straat hanteert kan hier leegstand vermeden worden en een

interessante functiemix ontstaan van bijvoorbeeld hypotheekshops, reisbureaus, uitzend-

bureaus en afhankelijk van de vraag wellicht een enkele winkel in de doelgerichte sector.

Tabel 6.15 Haalbaar pakket aan maatregelen type 5 Stabilisatie

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren inrichting openbare ruimte

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

In de krimpsituatie bestaat er weinig tot geen perspectief voor de winkel-

functie. Hier kan actief dan wel passief functieverandering doorgevoerd wor-

den. Vanwege de eerder genoemde opkomst van het nieuwe werken is het

een optie deze straat te laten verkleuren tot een straat met kantoren gecombineerd met

voorzieningen en daarboven woningen. Toevoeging van flexplekken kan hierbij van grote

toegevoegde waarde zijn. Bij de flexplek kan gebruiksruimte gehuurd worden om praktijk

te houden, te vergaderen of rustig te werken.

Tabel 6.16 Haalbaar pakket aan maatregelen type 5 Krimp

Uitvoeringsmaatregelen

Functieverandering

Transformatie

Saneren & Nieuwbouw

6.4 Conclusie

Wanneer de aanloopstraat een gemiddeld leegstandspercentage heeft tussen de 5 en 10

procent, functioneert deze naar behoren. Wordt de leegstand echter consequent hoger

wordt het zaak om in te grijpen. Vaak geven ondernemers dit aan bij de gemeente, waar-
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na van de gemeente verwacht wordt dat zij actie onderneemt. De gemeente heeft in eer-

ste instantie de verantwoordelijkheid om de (winkel)straten schoon, heel en veilig te ma-

ken en behouden. Vaak ziet zij hierin haar taak en gaat zij over tot herinrichting van de

openbare ruimte. Daar waar de vraag naar winkels significant afneemt en de leegstand

structureel boven de 10% is, is het in elk type aanloopstraat allereerst zaak het bestem-

mingsplan flexibeler in te steken waardoor meer ruimte geboden kan worden aan andere

(commerciële) functies en een optimale functiemix kan ontstaan. Biedt dit geen soelaas,

dan kan een combinatie aan maatregelen uitgevoerd te worden zoals in dit hoofdstuk

beschreven. Het aanbevolen haalbare pakket aan maatregelen is de basis per type aan-

loopstraat waarvan verwacht wordt dat dit het functioneren zal verbeteren. Met het aan-

bevolen (basis)pakket aan maatregelen is getracht een handvat te bieden, waardoor de

kans wordt vergroot dat investeringen ook daadwerkelijk het gewenste effect bereiken. In

het aanbevolen pakket aan maatregelen is de typologie leidend omdat de randvoorwaar-

den zoals de aanwezigheid van een bronpunt en de verkeersfunctie zorgen voor verschil-

lende uitgangspunten en daarmee voor verschillende strategieën. Slechts in enkele situa-

ties kan dezelfde strategie uitgevoerd worden voor verschillende type aanloopstraten.

De gemeente is vaak verantwoordelijk (geweest) voor het uitvoeren van maatregelen. Zij

ziet de toegevoegde waarde van de aanloopstraten voor haar binnenstad en is bereid

hierin te investeren. Gezien het overwegend negatieve toekomstbeeld zal er steeds vaker

een (groter) beroep op de gemeente gedaan worden. Het is niet wenselijk en, ook gezien

de huidige economische situatie, niet realistisch om hier alleen de gemeente verantwoor-

delijk voor te achten.  Ook ondernemers en eigenaren spelen hierin een rol. Allereerst

dienen eigenaren in te zien dat de situatie op de winkelmarkt aan het veranderen is. Zij

dienen middels het huurprijsniveau mee te bewegen met de situatie op de winkelmarkt,

waarbij omzethuur een oplossing kan zijn. Ondernemers zullen een actievere rol moeten

gaan spelen in het werven van nieuwe ondernemers en consumenten in de straat.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusies

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het onderzoeken van de mogelijke maatregelen

en de effecten van deze maatregelen op het functioneren van aanloopstraten. In deze

paragraaf vindt de terugkoppeling plaats tussen de bevindingen van dit onderzoek en de

probleemstelling zoals die is geformuleerd in hoofdstuk 1:

Op welke wijze en met welke maatregelen kan een slecht functionerende aanloopstraat

structureel verbeterd worden?

Het functioneren van de aanloopstraat is afhankelijk van de attractiviteit van de aanloop-

straat, de ruimtelijke dynamiek van de binnenstad, ontwikkelingen op de winkelmarkt en

het type aanloopstraat. Door de recessie en ontwikkelingen zoals vergrijzing, bevolkings-

krimp en internetwinkelen is het aannemelijk dat de winkelmarkt structureel gaat veran-

deren. De afgelopen decennia is op grote schaal nieuw winkelaanbod toegevoegd, waar-

door nu overbewinkeling dreigt te ontstaan. Deze overbewinkeling begint zich te uiten

door toenemende leegstand in met name verouderde, minder goed gelegen of incourante

winkelgebieden. Door het veranderen van de winkelmarkt lijkt het erop dat het functio-

neren van aanloopstraten structureel gaat verslechteren. Dit is bijvoorbeeld af te lezen aan

een hoger leegstandspercentage, lagere omzet, lager huurprijsniveau of lagere passan-

tenintensiteit. Deze ontwikkeling vormt de reden om een plan op te stellen om het functi-

oneren van aanloopstraten te verbeteren. Gezien het toekomstbeeld zal niet elke aan-

loopstraat vatbaar zijn voor maatregelen om het functioneren als winkelstraat te verbete-

ren. Investeren in het versterken van de commerciële functie van de straat valt aan te be-

velen, maar slechts wanneer de verwachting bestaat dat dit daadwerkelijk positieve effec-

ten met zich mee zal brengen.

In sommige aanloopstraten bestaan nog kansen voor de detailhandel. Het verzilveren van

die kansen gebeurt echter niet vanzelf. Er is gerichte aandacht voor die aanloopstraten

nodig. Er dient een keuze gemaakt te worden voor een zeer beperkt aantal straten in de

binnenstad. De focus moet aangebracht worden op basis van het perspectief dat de aan-

loopstraat heeft om te blijven functioneren als winkelstraat. Het is van belang dat betrok-

ken partijen, wanneer de aanloopstraat perspectief heeft als winkelstraat, zich gaan rich-

ten op het behouden en versterken van het onderscheidend vermogen dat deze aanloop-

straat aan het winkelgebied kunnen bieden. Dit perspectief wordt vastgesteld aan de

hand van de randvoorwaarden op microniveau en ontwikkelingen op macroniveau. In dit

onderzoek worden de randvoorwaarden op microniveau bepaald door het type aanloop-

straat, ontwikkelingen op macroniveau worden bepaald door de situatie op de lokale

winkelmarkt. In sommige aanloopstraten is het perspectief om te blijven functioneren als

winkelstraat verdwenen, waardoor in toenemende mate sanering of transformatie van de

panden en functieverandering plaats moet gaan vinden. Het is zaak dat betrokken partij-

en op basis van de huidige situatie in de aanloopstraat en de (toekomstige) situatie op de

lokale winkelmarkt het perspectief van de aanloopstraat bepalen en aan de hand daarvan

besluiten welke investeringen zij gaan doen.
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Op het moment dat een aanloopstraat slecht functioneer is het, ook gezien de huidige

economische situatie, allereerst zaak de bestemmingen te verbreden. Wellicht kan op deze

manier de leegstand een halt toegeroepen worden en het functioneren van de straat ver-

beterd worden. Aanvullend is het wenselijk dat eigenaren omzethuur gaan hanteren en

dat ondernemers actief participeren in het aantrekken van zowel nieuwe ondernemers als

consumenten. Is dit niet voldoende, dient per situatie een pakket aan maatregelen uitge-

voerd te worden. Het perspectief en aanbevolen basispakket ter verbetering van het func-

tioneren per type aanloopstraat is in tabel 7.1 weergegeven.

Tabel 7.1 Pakket aan maatregelen

Type aanloopstraat Situatie lokale winkelmarkt

Groei Stabilisatie Krimp

1. Bronpunt – auto ++ + + –

High street

Branchering – functie

Optimaliseren OR

Voetgangersgebied

Auto te gast

Toevoegen functie

Branchering – functie

Optimaliseren OR

Optimaliseren routing

Convenience shopping

Functieverandering

Vestigen trekker

Branchering – functie

Autoverkeer faciliteren

2. Bronpunt – voetganger ++ + + –

High street

Branchering – functie

Optimaliseren routing

Winkelcircuit

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Markeren entree

Optimaliseren routing

Being & Buying

Functieverandering

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Markeren entree

Optimaliseren routing

3. Solitair gelegen + – – – –

Themacluster

Clusteren

Optimaliseren OR

Bewegwijzering

Marketingplan

Mix & Match

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren OR

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

Functieverandering

Transformatie

Saneren & nieuwbouw

4. Uitwaaier – voetganger + + – –

Shoproute

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Optimaliseren routing

Snuffel & Ontdek

Functieverandering

Vestigen zelfstandigen

Optimaliseren gevel

Optimaliseren OR

Marketingplan

Broedplaats

Functieverandering

Vestigen zelfstandigen

Transformatie

Opstellen marketingplan

5. Uitwaaier – auto + – – – –

Shop & ride

Vestigen trekker

Clusteren

Markeren entree

Bewegwijzering

Marketingplan

Optimaliseren routing

Autoverkeer faciliteren

Mix & Match

Functieverandering

Transformatie

Optimaliseren OR

Autoverkeer faciliteren

Wonen boven werken

Functieverandering

Transformatie

Saneren & Nieuwbouw
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7.2 Aanbevelingen

In meer dan 100 gemeenten dreigt een structurele leegstand van winkels (Locatus, 2011).

De frictieleegstand is voor deze gemeenten een gepasseerd station. Er liggen bij gemeen-

ten veel plannen op de stapel om het functioneren van aanloopstraten als winkelstraat te

verbeteren. Bij structurele leegstand zal echter ook gezocht moeten worden naar andere

oplossingen. Gemeenten moeten samen met betrokken partijen bepalen of deze aanloop-

straten nog wel perspectief hebben als winkelstraat. Via verschillende bronnen kan snel

een beeld verkregen worden van de situatie op en het toekomstbeeld van de winkelmarkt

per gemeente. Vervolgens dienen zij keuzes te maken per type aanloopstraat. Het is aan

te raden om voor de keuze om te investeren in de commerciële functie eerst een econo-

misch onderzoek uit te voeren naar het perspectief van de straat. Op het moment van

investeren is het zaak dat zowel de gemeente, vastgoedeigenaren als de ondernemers het

belang en de meerwaarde van de straat inzien. Op het moment dat zij dit uitdragen zal dit

meer aangenomen worden door de consument, en zal ook het vestigingsklimaat verbete-

ren. Immers, zij laten zien het perspectief van de straat te onderkennen, wat aanstekend

zal werken.

7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Op basis van kennis en ervaringen uit voorliggend onderzoek worden aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan.

In dit onderzoek is gefocust op de gemeente en ondernemers. De initiatieven in aanloop-

straten komen vaak van de gemeente en de gevolgen worden voornamelijk gemerkt door

de ondernemers. Echter één belangrijke actor is in dit onderzoek niet veel in beeld geko-

men: de vastgoedeigenaar. Deze speelt namelijk een aanzienlijke rol in de aanloopstraat.

Het versnipperde eigendom maakt het lastig een duidelijk beeld te verkrijgen van de ei-

genaren in de straat. De eigenaren hebben echter in grote mate het functioneren van

aanloopstraten in handen. De uitstraling van het pand, maar ook de invulling van het

pand zijn namelijk verantwoordelijkheid van de eigenaar. Tijdens dit onderzoek is ver-

scheidene malen duidelijk geworden dat men graag meer inzicht in en vat op de vast-

goedeigenaren in de straat zou willen krijgen. Een deel van ondernemers is tevens de ei-

genaar van het pand en ziet de meerwaarde van de straat en daarmee de noodzaak tot

het uitvoeren van maatregelen. Het overgrote deel zijn echter eigenaren die meerdere

panden over het land verspreid in bezit hebben en niet wakker liggen van één leegstaand

pand meer of minder. Zij laten liever een pand leegstaan dan de huur te verlagen omdat

dit een daling van de waarde betekent. De overheid probeert hier reeds op in te spelen

door de mogelijkheid te bieden een leegstandsbelasting te heffen. Vraag is echter of dit

een effectieve maatregel is. Aanvullend onderzoek naar de eigendomssituatie in aanloop-

straten en mogelijke constructies om de eigenaren meer betrokken en verantwoordelijk te

maken zou daarom zeer zinvol zijn.

Daarnaast zou het interessant zijn empirisch onderzoek te verrichten naar alle aanloop-

straten in Nederland, om hier een database van op te kunnen zetten. Met behulp van deze

database kan onder andere een duidelijker beeld verkregen worden van de ontwikkeling

van het functioneren van aanloopstraten, kunnen de effecten van maatregelen structureel
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gemeten worden, kan vroegtijdig het verlies aan attractiviteit gesignaleerd worden en kan

een goede vergelijking tussen aanloopstraten onderling gemaakt worden.

In dit onderzoek is gekozen om de (gewenste) ontwikkeling van aanloopstraten te onder-

zoeken. Er is gekozen voor aanloopstraten omdat verwacht wordt dat de problematiek

zich daar het eerste zal gaan manifesteren. De problematiek gaat echter niet alleen in

aanloopstraten tot uiting komen, maar zal de gehele winkelmarkt gaan veranderen. Met

deze achtergrond zou het interessant zijn een soortgelijk onderzoek voor meerdere soor-

ten winkelgebieden uit te voeren. Bij verschillende winkelgebieden zullen andere factoren

een rol spelen voor het functioneren en weer andere maatregelen effectief zijn. Om het

toekomstperspectief voor deze winkelgebieden te optimaliseren zou het zeer zeker aan te

bevelen zijn hier tijdig onderzoek naar te doen.
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I Functie- en branche-indeling Locatus

Groep Hoofdbranche Branche

Leegstand Leegstand - Leegstand

Dagelijks Levensmiddelen - Groente & Fruit

- Bakker

- Vlaaien

- Buitenlands overig

- Toko

- Chocola

- Koffie / thee

- Delicatessen

- Kaas

- Kampwinkel

- Minisuper

- Poelier

- Reform

- Slagerij

- Slijter

- Supermarkt

- Tabak / Lectuur

- Vis

- Zoetwaren

- Levensmiddelen overig

Persoonlijke verzorging - Apotheek

- Drogist

- Parfumerie

- Pers. Verzorging overig

Mode & Luxe Warenhuis - Warenhuis

Kleding & Mode - Beenmode

- Bruidskleding

- Damesmode

- Dames & herenmode

- Herenmode

- Kindermode

- Leermode

- Lingerie

- Modeaccessoires

- Sportkleding

- Textielsuper

- Modewarenhuis

Schoenen & Lederwaren - Lederwaren - Schoenen

Juwelier & Optiek - Juwelier

- Uurwerken

- Optiek

Huishoudelijke & Luxe art - Glas / aardewerk

- Huishoudelijke art.

- Huishoud linnen

- Cadeau-artikelen

- Kookwinkel

Antiek & Kunst - Antiek - Kunsthandel

Vrije tijd Sport & Spel - Buitensport

- Ruitersport

- Speelgoed

- Modelbouw

- Sportzaak

- Hengelsport

- Watersport

- Sportspeciaalzaak

Hobby - Electronica

- Foto / film

- Handvaardigheid

- Wol / handwerk

- Munten / postzegels

- Muziekinstrumenten

- Naaimachines

- Stoffen

Media - Boekhandel

- Stripboeken

- Beeld / geluid

- Software / games

- Kantoorartikelen

- Poster / kaart

- Boek & kantoor

- Inktvullers

In / om Huis Plant & Dier - Aquariums

- Bloem / plant

- Dibevo

- Tuinartikelen

- Tuincentrum

- Tuinmeubelen

Bruin & Witgoed - Radio & tv

- Computers

- Telecom

- Witgoed



- Huishoud onderdelen - Electro

Auto & Fiets - Automaterialen - Rijwielen

Doe-het-zelf - Bouwmarkt

- Bouwmateriaal

- Deur / kozijn

- Breedpakket

- Hout

- Ijzerwaren & gereed-

schappen

- Sanitair materialen

- Verf / behang

Wonen - Babywoonwinkel

- Slaapkamer / bed

- Keukens

- Meubelen

- Woonwarenhuis

- Oosterse tapijten

- Keukens / badkamers

- Badkamers

- Verlichting

- Parket / laminaat

- Tegels

- Woninginrichting

- Woningtextiel

- Woondecoratie

- Zonwering

Detailhandel overig Detailhandel Overig - Tweedehands diversen

- Tweedehands kleding

- Tweedehands boeken

- Partijgoed

- Legerdump

- Feestartikelen

- Paramedisch

- Hoortoestellen

- NewAge

- Smartshop

- Erotica

- Sportprijzen

- Museumwinkel

- Souvenirs

- Odd shops

- Haarden / kachels

- Natuursteen

- Non food overig

Transport & Brandstof Automotive - Carports

- Boten

- Autodealer

- Autoruiten

- Autoschade

- Garagebedrijf

- Motorfietsen

Brandstoffen - Tankstation

Leisure Horeca - Café

- Koffiehuis

- Coffeeshop

- Discotheek

- Seks / nachtclub

- Fastfood

- Bezorgen / halen

- Grillroom / shoarma

- Hotel

- Hotel / restaurant

- Ijssalon

- Lunchroom

- Pannenkoeken

- Café – restaurant

- Restaurant

- Partycentrum

- Horeca overig

Cultuur - Bibliotheek

- Bioscoop

- Galerie

- Kunstuitleen

- Museum

- Theater

Ontspanning - Beurs / tentoonstelling

- Biljart / poolp

- Binnenspeeltuin

- Bowling

- Kartbaan

- Kunstijsbaan

- Sauna

- Wedkantoor

- Zonnebank

- Zwembad

Diensten Verhuur - Videotheek

- Autoverhuur

- Gereedschapsverhuur

- Verhuur overig



Ambacht - Edelsmid

- Schoenreparatie /

sleutels

- Kapper

- Tattoo / piercing

- Schoonheidssalon

- Kledingreparatie

- Stoffeerderij

- Kleermaker

- Pottenbakker

- Radio / tv reparatie

- Drukwerk / copy

- Foto-ontwikkeling

- Hondentrims

- Lijstenmaker

- Glashandel

- Ambacht overig

Financiële instelling - Financieel intermediair

- Verzekering

- Banken

- Postkantoor

Particuliere dienstverlening - Bellen – internet

- Fotostudio

- Makelaardij

- Autowasserij

- Autopoetsbedrijf

- Fietsenstalling

- Stomerij / wassalon

- Reisbureau

- Uitzendbureau

- Diensten overig



II Stappenplan BIZ

Stappen Toelichting

Stap 1. Plan De BIZ wordt gestart door ondernemers. De initiatiefnemers

bespreken hun plannen met de overige ondernemers.

Stap 2. Overleg met gemeente Zodra de betrokken ondernemers een goed beeld hebben van

wat ze willen, gaan ze overleggen met de gemeente

Stap 3. Oprichten vereniging /

stichting

Als er een breed draagvlak is onder ondernemers en de ge-

meente is bereid hieraan mee te werken, wordt een vereniging

of stichting opgericht.

Stap 4. Overeenkomst / aanvraag

subsidie

De gemeente gaat heffen bij alle ondernemers in een bepaald

gebied. Voordat de verordening kan worden vastgesteld dient

eerst een uitvoeringsovereenkomst te worden getekend tussen

de vereniging of stichting en de gemeente.

Stap 5. Verordening / beslissing

subsidie*

De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin samen met

de uitvoeringsovereenkomst de uitkomsten van het overleg

met de ondernemers in tot uiting komen. De verordening be-

paalt ten minste het beoogde gebied, de bijdrageplichtigen,

het tarief, de activiteiten, de vereniging of stichting die de

activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de heffing

krijgt.

Stap 6. Formele draagvlakmeting Nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld,

vindt er een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in

de zone.

Stap 7. Heffing en subsidie Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de verorde-

ning in werking.

Stap 8. Uitvoeren plan De vereniging of stichting heeft (een voorschot op) de subsidie

ontvangen en kan nu aan de slag met de uitvoering van de

plannen van de ondernemers.

* Er wordt gesproken van subsidie omdat formeel gezien de opbrengst van de heffing als subsidie

aan de vereniging of stichting uitgekeerd wordt.



III Interview

Vragen Actor

Uitgangssituatie

1 Hoe was de situatie voor de maatregelen? Wat was de aanleiding? O+B+W+C

2 Is er een nulmeting uitgevoerd? O

3 Hoe hoog was de leegstand in de aanloopstraat? O+B+W+C

4 Hebben ontwikkelingen in de binnenstad invloed gehad op de positie van de aanloopstraat? O+B+W+C

Strategie

5 Is er gekozen voor het revitaliseren en/of transformeren van (delen van de) aanloopstraat? O+W+C

6 Waarom is hiervoor gekozen? O+W+C

Maatregelen

7 Welke maatregelen zijn uitgevoerd in de aanloopstraat? O+W

8 Zijn de maatregelen uitgevoerd onder de vlag van binnenstadsmanagement of een bedrij-

veninvesteringszone (BIZ)?

O

9 Is er winkelstraatmanagement (geweest)? O

10 Wie heeft initiatief genomen voor het uitvoeren van de maatregelen? O+B+W+C

11 Hoe is vervolgens draagvlak verkregen voor de maatregelen? O+B+W+C

12 Hoe is de kostenverdeling geregeld? Wie heeft wat betaald? O+B+C

Effecten

13 Zijn er veranderingen waargenomen in het leegstandspercentage ten gevolge van de maat-

regelen?

O+B+W+C

14 Heeft u veranderingen gezien in uw omzet sinds de uitgevoerde maatregelen? B

15 Welke ontwikkeling is waar te nemen in het huurprijsniveau? O+B+W+C

16 Zijn er meer consumenten in uw winkel of in de straat sinds de maatregelen? B

17 Heeft er een duidelijke verschuiving van functies plaatsgevonden in de straat? O+B+W+C

18 Heeft er een duidelijke verschuiving van branches plaatsgevonden in de staat? O+B+W+C

19 Hebben publiek investeringen geleid tot private investeringen? O+B+W+C

20 Is er ten gevolge van de maatregelen een kentering opgetreden in het aandeel zelfstandige

ondernemers?

O+B+W+C

Opinie

21 Welke effecten had u beoogd te bereiken met de maatregelen? O+C

22 Wilde u middels de maatregelen het onderscheidend vermogen van de binnenstad verster-

ken door het stimuleren van een hoger aandeel zelfstandige ondernemers in deze straat?

(broedplaatsfunctie)

O+C

23 Wilde u middels de maatregelen het functioneren van de aanloopstraat dusdanig verbete-

ren dat er marktwerking ging plaatsvinden en de straat tevens een interessant vestigingsmi-

lieu werd voor ketens?

O+C

24 Wat zijn onbedoelde / bijkomende effecten van de maatregelen? O

25 Was u positief over de maatregelen die uitgevoerd gingen worden? B

26 Hoe tevreden bent u over de uitgevoerde maatregelen en de daaropvolgende ontwikkelin-

gen?

O+B+W+C

27 Had de straat (achteraf gezien) nog perspectief als winkelstraat? O+W+C

28 Bij welk type slecht functionerende aanloopstraat  zou u gezien de huidige ontwikkelingen

nog revitaliseren?

O+W+C

29 Met welke maatregelen zou u deze aanloopstraat dan revitaliseren? O+W+C

30 Is het een optie te richten op één aanloopstraat, dus goedlopende winkels verplaatsen naar

die aanloopstraat?

O+W+C



31 Als u met de kennis die u nu heeft de aanpak opnieuw uit zou mogen voeren, zou u er dan

wederom voor kiezen de straat te revitaliseren of zou u de straat transformeren?

O

32 Wat ziet u als de meest effectieve maatregel om het functioneren van een aanloopstraat te

verbeteren?

O+B+W+C

33 Wat zijn de ingrediënten voor succes bij het verbeteren van het functioneren van aanloop-

straten?

O+B+W+C



IV Afgenomen interviews

Oriënterende interviews Afgenomen op

De heer M. van Esch Secretaris ondernemersvereniging ’t Hartje Den Bosch 30 november 2010

De heer F. Steffens AcquiReal 30 november 2010

De heer M. Karssemakers Accountmanager detailh. & horeca gemeente Eindhoven 17 december 2010

Vughterstraat, Den Bosch Afgenomen op

De heer J. Braakhuis Senior beleidsadviseur economische zaken Den Bosch 11 april 2011

Paul de Korte Peacock furniture & decorations (2006)

Alfred Ackermans Biggie Best Home (1998)

Ton van de Wakker Marklin Center, modeltreinen (2009)

Marloes van Steen Landrijk (2007)

Agnes List Malalel interieur en wonen (1989)

Kruisstraat, Haarlem Afgenomen op

De heer F. Molenaar Projectmanager gemeente Haarlem 18 mei 2011

Denny Karijoredjo High Tension Leatherwear (2001)

Jos Scholten Wijnwinkel Joseph Vino (2007)

Anke Reichenfeld Uit den vreemde, oosterse kunst & nijverheid (2001)

Danielle van der Knaap Woonwinkel The Pine store (1991)

Roy Richters Sigarenzaak Havana House (1832)

Folkingestraat, Groningen Afgenomen op

De heer M. de Gier Beleidsadviseur detailhandel & toerisme gem. Groningen 14 april 2011

Gerrit Bakker Wijnhandel Druivelaar (2002)

Lyseth Belt Antiquariaat Isis (1988)

Mevr. Mennes Huis- en tuindecoratie Het Binnenste buiten (1996)

Willem Tredgett Sieradenatelier Willem Tredgett (1989)

Leida Wieland Esoterische boekhandel Mevlana (1996)

Nieuwstraat, Deventer Afgenomen op

De heer B. de Brouwer Adviseur economie gemeente Deventer 4 mei 2011

Frans Schuiling Franzizi, religieuze artikelen (2010)

Gerry Platenkamp Mancemax, kinderboeken en koffie (2011)

Riny Bolink Babyspeciaalzaak Petito (1996)

Jeroen Doets Herenmmodezaak Blue for you (1989)

Pieter Lebbink Stripspeciaalzaak Knibbel comics (1991)

Boschstraat, Breda Afgenomen op

Mevr. M. van Haaren-Stoks Senior adviseur retail gemeente Breda 12 april 2011

De heer van de Westen Modeltrein 2000 (2007)

Dina van den Munckhof De Pauw, in pracht en praal (1996)

Toon van Beurden Topsjop feestartikelen (1961)

Mayke Schietecat Schietecat Tweewielers (1956)

Remco Neefs Neefs bloemsierkunst (1962)



Voorstraat-Noord, Dordrecht Afgenomen op

Piet van der Veer Projectleider woningcorporatie Trivire 27 april 2011

Sylvia Landa Sjiek de Friemel (1992)

De heer van de Zee Het Papegaaienhuis (1965)

Becky Becky’s American Store (2010)

Sue Snuggles baby-artikelen (2010)

Renee Wouwenaar Mozamuse (2006)

Lange Hezelstraat, Nijmegen Afgenomen op

De heer R. Schilder Accountmanager EZ / projectleider ringstraten Nijmegen 7 april 2011

De heer J. Bardoel Ringstratenmanager Nijmegen

Elly Alderden Vinylarchief, in- en verkoop LP’s, CD’s en DVD’s (2001)

Caecil Gerrits Slijterij Versailles (1991)

Mieke Jasper Galerie Turqoois (2010)

Nina Hommerson Terra, spaans aardewerk (2010)

Variet Sultan Cadeaubazaar (1997)

Rijnstraat, Arnhem Afgenomen op

De heer G. Haenen Senior adviseur economische zaken gemeente Arnhem 18 april 2011

De heer Engelen De Dierenvriend (1994)

Corry Lin-o-lux bed & bad (1999)

Véronique Galle Jackpot (1989)

Rik van Rest Frisco store (2006)

Mevr. Bannier House of Bagz (2007)

Laarstraat, Zutphen Afgenomen op

Mevrouw R. Bolder Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Zutphen 13 april 2011

Edwin van der Lee Het onderdelenhuis (1987)

Bart Adema Adema Sleutels (1973)

William Pagden Meubelmaker Pagden (1989)

Janneke Rebergen Galerie Izarte (2006)

Karin Overbeek Alma wooninterieur (1972)

Haagdijk, Breda Afgenomen op

Mevr. M. van Haaren-Stoks Senior adviseur retail gemeente Breda 12 april 2011

Han Nieuwesteeg Straatmanager Haagdijk

Gert-Jan Schutte Platenzaak Tunes Ville (1985)

Bert van Oekel Electra Breda (1933)

Monique Emmen De Schuimrubberkoning (1992)

Bert-Jan Meeuwsen Meeuwsen Aquaria Hengelsport (1975)

Peter Dirven Herenmodezaak Dirven (1953)



V Standplaatskwaliteiten Den Bosch 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



VI Standplaatskwaliteiten Haarlem 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



VII Standplaatskwaliteiten Groningen 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



 VIII Standplaatskwaliteiten Deventer 2006 – 2011

2006 2007

2008 2009

2010 2011



IX Standplaatskwaliteiten Breda 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



X Standplaatskwaliteiten Dordrecht 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



XI Standplaatskwaliteiten Nijmegen 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



XII Standplaatskwaliteiten Arnhem 2006 – 2011   

2006 2007

2008 2009

2010 2011



XIII Standplaatskwaliteiten Zutphen 2006 – 2011

2006 2007

2008 2009

2010 2011


