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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd als afronding van de mastertrack Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Architecture, Building 
and Planning. Het idee voor een scriptie over woonboulevards is geboren tijdens mijn 
vooronderzoek naar de status van de Nata Ruimte. In het verleden zijn de beleidskaders 
voor perifere detailhandel regelmatig aangepast. De effecten van het beleid zijn terug te 
zien op de Nederlandse woonboulevards. De grate planvoorraad op perifere locaties en 
de komst van de Nata Ruimte waren voldoende aanleiding om een onderzoek uit te 
voeren naar de toekomst van de woonboulevard. 

Graag wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij dit onderzoek. In het 
bijzonder gaat mijn dank uit naar Shopping Center Managent voor de mogelijkheid om 
mijn afstudeeronderzoek binnen hun organisatie uit te voeren. Het afgelopen jaar ben ik 
in een zeer aangename en leerzame werkomgeving opgenomen. Ze stonden altijd open 
voor vragen en waren bereid hun kennis met mij te delen. Daarnaast wil ik oak iedereen 
bedanken voor hun medewerking en enthousiasme tijdens mijn interviews. Zij hebben 
een duidelijk beeld weten te schetsen van de randvoorwaarden voor de toekomstige 
concepten voor woonboulevards. 

Verder gaat mijn dank uit naar mijn afstudeerbegeleiders Ingrid Janssen en Astrid 
Kemperman van de Technische Universiteit Eindhoven, omdat zij mij op de juiste manier 
wisten te prikkelen tijdens mijn afstudeertraject. Met hun scherpe zienswijze, kritische 
noten en kennis heeft het onderzoek vorm gekregen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar 
Wilton Christiaanse, mijn begeleider bij SCM. Hij wist mij scherp te houden met de vele 
verhelderende opmerkingen over de inhoud van dit onderzoek. 

Tot slot wil ik alle familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens mijn afstuderen. 
Zij baden mij de nodige afleiding naast het schrijven van de scriptie. In het bijzonder wil 
ik Lisette bedanken, omdat ze mij door deze periode heen heeft geholpen. Daarnaast was 
haar gezelschap meer dan welkom bij de vele bezoeken aan een woonboulevard. 

Tommy Walvius 
Houten, april 2007 

T. Walvius ii 



---~-----------------T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_7_. !___, 

Samenvatting 

De woonboulevard is een succes sinds het ontstaan in de jaren tachtig. De 
woonboulevard heeft haar succes te danken aan het vergelijkend winkelen in de 
woonbranche. Maar de afgelopen jaren is de woonboulevard onder druk komen te staan. 
In de planvoorraad nieuw te ontwikkelen winkelgebieden is een verschuiving waar te 
nemen van centrale winkelgebieden naar de periferie. Deze plannen zullen leiden tot een 
substantiele toevoeging aan winkelvloeroppervlak op perifere locaties. Ook de 
samenstelling van winkellocaties op perifere locaties is aan het veranderen. De winkels 
worden groter en de filialisering zet door. De verwachting is dat (internationale) formules 
steeds meer de Nederlandse detailhandel zullen domineren. De wijzigingen in het 
detailhandelsbeleid dragen bij aan de veranderingen van oude en de komst van nieuwe 
winkellocaties. Met de komst van de Nota Ruimte wordt het detailhandelsbeleid 
gedecentraliseerd. De branchebeperkingen uit het oude PDV en GDV beleid gelden niet 
meer. De mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe perifere winkellocaties met 
grootschalige winkels en een diversiteit aan branches, maakt dat de oude perifere 
locaties (de woonboulevards) onder druk staan. De vraag is hoe de marktpositie van 
traditionele woonboulevards door herontwikkelingen is te verbeteren. 

Deze problematiek is de directe aanleiding voor dit onderzoek. Het doel van dit 
onderzoek is: 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor strategievorming van her 
te ontwikkelen woonboulevards in Nederland, bedoeld voor de overheden en 
eigenaren/beheerders van woonbou/evards. 

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt: 

Welke strategieen voor woonboulevards in Nederland met een s/echte marktpositie, die 
herontwikkeld dienen te warden, zijn er mogelijk? 

Dit onderzoek heeft in een aantal stappen geleid tot het opstellen van een 
beslissingsondersteunend model voor her te ontwikkelen woonboulevards. Het model 
fungeert als leidraad voor de overheden, beleggers en ontwikkelaars die betrokken zijn 
bij her te ontwikkelen woonboulevards. Het beslissingsondersteunende model bestaat uit 
vijf stappen op basis waarvan een gedegen toekomststrategie voor de woonboulevard 
geformuleerd kan worden: 

Stap 1: Categorisering van de woonboulevard 
Stap 2: Omgevingsanalyse 
Stap 3: Objectanalyse 
Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 
Stap 5: Bepaling strategie op basis van managementwaarden 

Stap 1: Categorisering van de woonboulevard 

Het aanbod aan woonboulevards is nogal divers. Om het beslissingsondersteunende 
model te kunnen doorlopen voor alle woonboulevards, is besloten het aanbod op te delen 
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in homogene groepen . De woonboulevard dient eerst getypeerd te warden om een 
sluitende analyse uit te kunnen voeren. 
Aan de hand van een data-analyse van alle 73 woonboulevards in Nederland is er inzicht 
gekregen in de samenstelling van deze winkelcentra. Er is gebleken dat de nadruk bij de 
woonboulevards op de functionele kwaliteiten ligt. De belangrijkste bezoekreden voor de 
consument aan een woonboulevard is een winkel of een product. De categorisering van 
de woonboulevards is dan oak gemaakt op basis van functionele aspecten. 
Het aanbod woonboulevards kan grafweg opgedeeld word en in drie grootteklassen: klein, 
middel en groat. De kleinere woonboulevards warden gekenmerkt door een lokaal 
draagvlak. Het assortiment is breed, maar door het geringe oppervlak vaak niet zo diep. 
Het zijn vaak doelgerichte woonboulevards met enkele lokale ondernemers in de 
meubelbranche, aangevuld met landelijke woonwarenhuizen. Naarmate de 
woonboulevards grater warden veranderen ze van karakter. Het aanbod op de 
woonboulevards neemt toe, er treedt duplicering op van branches en er zijn brand- en 
lifestyle-stores aanwezig. Op de grotere woonboulevards is vergelijkend winkelen 
mogelijk en ontstaat er een langere verblijfstijd van de consument. Met de toename van 
de grootte, wordt oak de orientatie van de consument op de woonboulevard grater. 
Er zijn twee typen woonboulevards die een bijzondere positie innemen in deze 
categorisering. Het eerste type is de woonmall, die qua opzet wezenlijk verschilt van de 
woonboulevards met een zelfde afmeting. Het zijn specifieke woonthemacentra met een 
groat aantal kleinere speciaalzaken. Het tweede type is de woonboulevard die ontstaan is 
random een dominante trekker. Piet Klerkx in Waalwijk en Morres in Hulst zijn hier 
bekende voorbeelden van. Deze woonboulevards warden gekenmerkt door een 
uitgebalanceerde branchering en een grate trekkracht. Dit leidt tot een categorisering 
van vijf categorieen woonboulevards, zoals in figuur i is weergegeven. 

Categorie Kenmerken 

Qj I Woonboulevard klein Oppervlakte 10.000 - 30.000 m2 WVO 
Q) 
C: 
0 

II Woonboulevard middel Oppervlakte 30.000 - 50.000 m2 WVO ..... 
"O 
m 
L.. 

Oppervlakte meer dan 50.000 m 2 WVO I- III Woonboulevard groat 

L.. 
Q) 

Woonboulevard random Grote woonwinkel van minimaal 5.000 m2 WVO en .::i:. IV .::i:. 
een dominante trekker meer dan 35 procent van het WVO Q) 

L.. 
I-

--m 
E 

Woonmall 
Een mallvormige opzet en een minimale 

C: V 
0 oppervlakte van 50.000 m 2 WVO 
0 
$ 

Fiquur i: Viif categorieen woonboulevards 

Stap 2: Omgevingsanalyse 
Wanneer de case gecategoriseerd is, kunnen de sterke en zwakke punten van de 
woonboulevard bepaald warden. Dit gebeurt aan de hand van twee analyses: de 
omgevings- en de objectanalyse. Allereerst wordt de omgevingsanalyse uitgevoerd om te 
kijken of de woonboulevard wel de juiste ligging heeft. Dit is van belang, omdat de 
omgevingsaspecten niet of nauwelijks te be'invloeden zijn. De figging heeft dus een grate 
invloed op de uiteindelijke strategie. Voor de omgevingsanalyse dienen drie deelanalyses 
uitgevoerd te warden naar de concurrentie, de locatie en het verzorgingsgebied. Op deze 
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manier kan bepaald warden wat de uitgangspositie van de woonboulevard is voor de 
toekomst. Aan de hand van de drie deelanalyses komt een van de vier strategieen naar 
voren: 

1. De functie van de woonboulevard wijzigen 
2. Verbeteren van de concurrentiepositie in het huidige formaat en op de huidige 

locatie 
3. Uitbreiding op een geschiktere locatie 
4. De woonboulevard uitbreiden 

Afhankelijk van de strategie die naar voren is gekomen uit de omgevingsanalyse wordt 
verder gegaan met de objectanalyse. 

Stap 3: Objectanalyse 
Wanneer bekend is wat de mogelijkheden zijn van de ligging kan er gekeken warden 
naar de opzet van de woonboulevard. Dit zal leiden tot sterke en zwakke punten, op 
basis waarvan een concept geformuleerd kan warden. 
De objectanalyse geeft inzicht in het functioneren van de opzet van de woonboulevard. 
Dit betreft zowel de functionele als de fysieke opzet. Door de doelgerichte aard van de 
producten weegt de functionele opzet zwaarder dan de fysieke opzet. In tegenstelling tot 
de aspecten uit de omgevingsanalyse, zijn de aspecten uit de objectanalyse vaak goed te 
be'invloeden. Wanneer de sterke en zwakke punten van een woonboulevard bekend zijn, 
moeten deze integraal afgestemd warden op een strategie. De volgende stap is dan ook 
om op basis van de omgevings- en objectanalyses een concept te kiezen dat leidt tot de 
formulering van een eenduidige strategie. 

Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 
De omgevings- en objectanalyse laten zien wat de kansen voor de woonboulevard in de 
toekomst zijn. Op basis van deze kansen wordt een concept gekozen dat hier op aan 
sluit. Het concept kan sturend zijn in de strategievorming. 
Met de toenemende concurrentiedruk moeten de woonboulevards onderscheidend zijn 
om de consument te behouden. Aan de hand van de ontwikkelingen in de 
maatschappelijke omgeving en de buitenlandse verkenning zijn er 13 concepten voor de 
woonboulevard geformuleerd: 

1. Buitenlandse strip mall 
2. Power centrum 
3. NL.C 
4. E-boulevard 
5. WoonHal 
6. MKBoulevard 
7. Woon stop & shop 
8. VTWoonboulevard 
9. Off-price & outlet shoppen 
10. P.C. Woonstraat 
11. Zorgwoonboulevard 
12. Full-service woonboulevard 
13. Binnenstedelijke woonboulevard 

Om te kijken wat de haalbaarheid van de concepten is, zijn er diepte-interviews 
afgenomen bij deskundigen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de 
woonboulevards. Dit heeft geleid tot randvoorwaarden voor de verschillende concepten, 
waarbij de deskundigen aangegeven hebben wat van belang is voor een succesvolle 
introductie. Het blijkt dat de concepten voor de kleine woonboulevards afgestemd 
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moeten warden op doelgericht wi nkelen en de lokale trekkers. Naarmate de grootte van 
de woonboulevard toeneemt, moet het concept meer aandacht besteden aan volledigheid 
van de branchering en service. De woonboulevards random een dominante trekker en de 
woonmalls moeten juist meer inspelen op de vraag naar beleving van de consument. Dit 
heeft geleid tot een koppeling van de opgestelde concepten en de vijf categorieen 
woonboulevards. 

Stap 5: Bepaling strategie op basis van managementwaarden 
De uiteindelijke keuze voor een strategie dient gemaakt te warden door de 
beleidsmakers. Het beslissingsondersteunende model werkt ondersteunend om de 
belangrijkste aspecten van de woonboulevard in kaart te brengen. De beleidsmakers 
zullen hierdoor een integrale strategie kunnen formuleren op basis van hun 
managementwaarden. Het beslissingsondersteunende model vormt dus de leidraad voor 
de strategiebepaling, maar laat vrijheid aan beleidsmakers om zelf een unieke 
toekomststrategie te formuleren. 

Illustratie model 
Per categorie woonboulevards is een praktijkcase geselecteerd. Voor deze cases zijn alle 
stappen van het beslissingsondersteunende model doorlopen. Het model blijkt 
toepasbaar op alle vijf de categorieen woonboulevards. Er zijn verschillende toekomst
strategieen geformuleerd op basis van de sterke en zwakke punten van de case. Het 
blijkt dat de gebruiker in staat wordt gesteld een afgewogen keuze te maken voor een 
strategie aan de hand van het beslissingsondersteunende model. 

Conclusies 
• Het beslissingsondersteunende model is op te zetten aan de hand van vijf 

stappen. Deze vijf stappen vormen een leidraad voor de beleidsmaker om een 
toekomststrategie voor de woonboulevard te formuleren. 

• De woonboulevards zijn het beste te categoriseren aan de hand van functionele 
aspecten. De categorisering van de Nederlandse woonboulevards, zoals die is 
opgesteld in dit onderzoek, leidt tot vijf categorieen: woonboulevard klein, 
woonboulevard middelgroot, woonboulevard groot, woonboulevard random een 
dominante trekker en woonmall. Alie 73 Nederlandse woonboulevards kunnen in 
een van deze categorieen warden onderverdeeld. 

• De interpretatie van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
woonboulevards heeft geleid tot 13 concepten. De diepte-interviews onder 
deskundigen, die op verschillende manieren betrokken zijn bij waanboulevards, 
heeft laten zien dat de concepten dienen aan te sluiten bij de functie die de 
woonboulevard vervult. Dit betekent dater meer diversiteit in de woonboulevards 
moet warden aangebracht om op de wens van de consument in te spelen. 

• De casestudy heeft aangetoond dat het beslissingsondersteunende model als 
leidraad voor herstructurering van een woonboulevard gebruikt kan warden. Aan 
de hand van de vijf stappen wordt alle relevante informatie verkregen voar 
strategievorming. 

Aanbevelingen 
• De averheden moeten een actieve houding aannemen ten opzichte van de 

branchebeperkingen om de kansen voor de woonboulevards aptimaal te benutten. 
Herontwikkeling van woonboulevards hangt veelal samen met de discussie over 
branchebeperkingen en het blijkt dat het effect van deze beperkingen per 
categorie woonboulevards zullen verschillen . 
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• Met name de kleine woonboulevards vragen om een kritische benadering, omdat 
deze categorie door de kleine massa het minst levensvatbaar is. De verwachting 
is dat de kritieke massa voor een woonboulevard zal toenemen, waardoor er goed 
gekeken moet worden of een kleine woonboulevard nog wel bestaansrecht heeh. 

• Overheden moeten een duidelijk beleid opstellen ten aanzien van de 
woonboulevards. Het blijkt namelijk dat door economische krachtenvelden vaak 
niet ideale situaties ontstaan en een ongecontroleerde toevoeging van 
woonboulevards zal leiden tot kannibalisme in de branche. 

T. Walvius vii 



---~------------------T_o_e_k_o_m_ s_t_v_o_o_r_d_e_ w_o_o_n_b_o_u_le_v_a_r_d_?_! ___. 

Inhoudsopgave 

Colofon 

Voorwoord 

Samenvatting 

lnhoudsopgave 

Hoofdstuk 1: Probleembeschrijving 

1.1 Geschiedenis woonboulevards 

1.2 Verschuiving detailhandelstructuur 

1.3 Toekomstige positie woonboulevards 

1. 4 Doelstelling 

1.5 Probleemstelling 

1. 6 Onderzoeksopzet 

Hoofdstuk 2: De woonboulevard 

2. 1 Analyse woonboulevards 

2.2 Diversiteit in woonboulevards 

2.3 Categorisering woonboulevards 

2.4 Conclusie 

Hoofdstuk 3: De externe omgeving 

3.1 PEST-analyse 

3.2 Buitenlandse verkenning 

3.3 Veranderende samenstelling van woonboulevards 

3.4 Conclusie 

Hoofdstuk 4: Concepten 

4.1 Conceptvorming 

4.2 Interviews 

4.3 Uitkomsten interviews 

4. 4 Conclusies 

Hoofdstuk 5: Beslissingsondersteunend model 

5. 1 Categorisering van de woonboulevard 

5.2 checklists 

5.3 Omgevingsfactoren 

5.4 Objectfactoren 

5. 5 Concepten 

T. Walvius viii 

ii 

iii 

viii 

1 

1 

5 

7 

8 

8 

9 

11 

11 

20 

22 

28 

30 

30 

35 

39 

40 

42 

42 

57 

58 

68 

69 

69 

72 

73 

75 

77 



---~------------------T_o_e_k_o_m_ s_t_v_o_o_r_d_e_ w_o_o_n_b_o_u_le_v_a_r_d_?_! __, 

5. 6 Beslissingsondersteunend model 

5. 7 Conclusie 

Hoofdstuk 6: Cases 

6.1 Novium 

6.2 Woonboulevard Cape/le 

6.3 Ekkersrijt 

6. 4 Zanddonk 

6.5 Villa Arena 

6. 6 Conclusies 

Hoofdstuk 7: Conclusies & aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

7.2 Aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkelde methodiek 

7.3 Aanbevelingen met betrekking tot de problematiek 

Literatuur 

Afkortingen 

Bijlagen 

Bijlage 1: Verantwoording dataset 

Bijlage 2: Geografisch overzicht woonboulevards 

Bijlage 3: Onderverdeling naar fysieke aspecten 

Bijlage 4: Opdeling categorieen woonboulevards 

Bijlage 5: Brief en lijst gei'nterviewden 

Bijlage 6: Koppeling concepten met categorieen woonboulevards 

Bijlage 7: Analyse checklists 

T. Walvius ix 

78 

81 

82 

82 

86 

90 

94 

97 

JOO 

101 

101 

101 

102 

103 

105 

106 

107 

110 

111 

112 

114 

124 

126 



.__ __ ~ _________________ T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_?_. !___, 

Hoofdstuk 1: Probleembeschrijving 

'A/s gevolg van de gestage groei en onder dreiging van ongecoordineerde plannen voor 
nag veel meer vierkante meters wonenaanbod, zou de woonbou/evard we/ eens aan z'n 
eigen succes ten onder kunnen gaan.' 

(Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004a: 1) 

De woonboulevard is een succes sinds het ontstaan in de jaren tachtig. De sterkte van de 
woonboulevard is het vergelijkend winkelen in de woonbranche. In twintig jaar zijn de 
woonboulevards snel gegroeid, zowel in aantal als diversiteit. De laatste generatie 
woonboulevards is ontwikkeld tot complete malls met leisure-functies. Hierdoor is bij de 
betrokken partijen angst ontstaan dat de plannen voor woonboulevards zullen 
doorschieten. De laatste jaren is er een explosieve groei zichtbaar van nieuwe 
ontwikkelingen. De planvoorraad dreigt de vraag van de consument te overtreffen. De 
nieuwe, steeds grootschaligere, centra spelen beter op de vraag van de consument in. 
Hierdoor komen bestaande centra in de verdrukking. Het is een opgave om een strategie 
te bepalen voor deze bestaande centra. 

Woonboulevards zijn te onderscheiden in 4 generaties (Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
2004b). De eerste generatie woonboulevards is een 'spontane' clustering van 
grootschalige meubelzaken. De tweede generatie werd planmatig opgezet en leidde door 
de toevoeging van aanverwante branches tot de derde generatie. Onder de vierde 
generatie woonboulevards warden de planmatig gerealiseerde concentraties onder een 
dak (woonmalls) verstaan. Het ontstaan en de factoren die hier invloed op hadden 
warden in de volgende paragraaf behandeld. 

1.1 Geschiedenis woonboulevards 
Na de tweede wereldoorlog neemt de overheid de planning van de bouwopgave strak in 
handen. De overheid ontwikkelt een beleid dat is gebaseerd op de centrale 
plaatsentheorie van Christaller (Evers e.a. 2005). Deze theorie gaat er van uit dat 
exclusievere goederen te verkrijgen zijn in centra met een hogere rangorde in de 
hierarchie, de centrale plaats. De dagelijkse voorzieningen warden aangeboden in 
ondersteunende centra. Vanuit dit kader streefde de overheid ernaar dat nieuwe centra 
alleen werden toegestaan indien ze completerend waren en niet concurrerend met 
bestaande centra (Evers 2002). 

In de wederopbouw verbeterde de mobiliteit en steeg de koopkracht. Dit creeerde begin 
jaren '70 ruimte voor perifere supermarkten aan de rand van de stad, de zogenaamde 
'weidewinkels' of 'witte schuren' (Evers e.a. 2005). Hierna ontstonden grootschalige 
ontwikkelingen in de periferie zoals MIRO, MAXIS en Trefcenter, die meer verkochten dan 
alleen levensmiddelen. Dit was aanleiding voor de Nederlandse overheid om een 
adequaat beleid op te stellen voor de detaiihandei. Het streven was om de 
bereikbaarheid en een evenwichtige ruimtelijke structuur te behouden (Beuken e.a. 
1998). 
Aan de hand van een Distributie-Planologisch Onderzoek (DPO) voor een gebied moest 
warden onderzocht of nieuwe detailhandel in te passen was. Het uitgangspunt van het 
DPO is dat nieuw toe te voegen winkels de stadscentra niet mogen beconcurreren, maar 
het detailhandelsapparaat in de (binnen)steden moeten completeren. Perifere 
detailhandelsvestigingen (POV) werden hierdoor uitgesloten, mits ze als trekker voor een 
stad of regio fungeren (Beuken e.a. 1998). 
Ondanks de overheidsregulering ontstaat er toch perifere detailhandel. Halverwege de 
jaren zeventig was er in de bestaande structuren een tekort aan panden met voldoende 
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winkelvloeroppervlak (WVO) tegen acceptabele prijzen voor volumineuze detailhandel. 
De grootschalige meubeldetailhandelsbedrijven, bouwmarkten, sanitair- en 
keukenspeciaalzaken vestigden zich hierdoor op perifere locaties. Feitelijk was dit het 
begin van de trend van schaalvergroting en concentratie van detailhandelsvestigingen in 
Nederland (Beuken e.a. 1998). 

Ondertussen gingen steeds meer bedrijven zich onder de noemer 'volumineuze goederen' 
in de periferie vestigen. In 1984 actualiseerde de overheid haar beleid om de snel 
groeiende perifere locaties te reguleren. Hierbij stuurde de overheid de lagere overheden 
erop aan om perifere detailhandel zo veel mogelijk te weren met uitzondering van 
volumineuze goederen (auto's, boten, caravans, grove bouwmaterialen en 
landbouwwerktuigen). Meubeldetailhandel en bouwmarkten mochten zich vestigen op 
perifere locaties indien ze niet in te passen waren in de centrale winkelstructuur. De 
verplichting tot het verrichten van een DPO kwam hierbij te vervallen (Beuken e.a. 
1998). 

Woonboulevard Capelle, Capelle aan den IJssel 

Fi uur 1. 1: 1 e eneratie tot 1984 - Clustervormin 

Zodoende maakte Nederland in de jaren tachtig kennis met de eerste generatie 
woonboulevards (figuur 1.1). Detaillisten, die voornamelijk in de branche wonen zaten, 
creeerden 'ongepland' zelfstandige clusters van winkels. De woonboulevards waren vaak 
onoverzichtelijk en zonder duidelijke ruimtelijke structuur (Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel 2004b). De veranderende houding van de overheid, van een restrictief naar 
een selectief beleid, had een oorzaak. In de jaren zeventig ontstonden vormen van 
detailhandel door een sterk stijgende koopkracht. In de jaren tachtig was er echter een 
recessie opgetreden. Door het streven naar kostenreductie ontstonden er grootschalige 
winkelformules, die zich perifeer wilden vestigen voor lagere huren (Beuken e.a. 1998). 
Doordat de woonboulevard een succesvol concept bleek in de jaren tachtig, volgde al 
gauw de tweede generatie (figuur 1.2) die planmatig opgezet was (Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel 2004b). 
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DoeMere, Almere 

Fi uur 1.2: 2e eneratie 1984 - 1993 - Planmati 

Het beleid dat vanuit de overheid werd gesteld moest op een juiste manier door de 
gemeenten ge'interpreteerd warden. Dit werd uitgevoerd in de vorm van een 
bestemmingsplan, waarnaast dit beleid gehandhaafd moest warden. Door lakend 
optreden van de gemeenten is in de loop der jaren de branchering verruimd en zijn 
concurrerende ontwikkelingen toegestaan (Beuken e.a. 1998). Dit zorgde voor de derde 
generatie woonboulevards (figuur 1.3) die als multifunctionele concentraties warden 
gezien (Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004b). Door het veelvuldige verschil in 
interpretatie van het overheidsbeleid expliciteerde de overheid het beleid in 1992 verder, 
en stelde een specialistische omschrijving op van te verkopen producten in 
meubeldetailhandel, woninginrichting en bouwmarkten. Deze branchebeperkingen 
moesten voorkomen dat voor de (stads)centra concurrerende producten verkocht werden 
op PDV-locaties (Beuken e.a. 1998). 
Vervolgens probeerde de overheid oak in te spelen op de expansie gerichte ketens, die 
zich perifeer wilden vestigen. Hiervoor werden locaties voor geconcentreerde 
grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV) benoemd. De overheid stelt dat voor deze 
detailhandel afstemming plaats dient te vinden tussen de figging en het 
verzorgingsgebied om zodoende een zo groat mogelijk draagvlak te creeren. De overheid 
stelde de restrictie voor GDV-locaties tot 13 stedelijke knooppunten (Beuken e.a. 1998). 

Novium, Nijmegen 

Fi uur 1.3: 3e eneratie 1994 - 2004 - Planmati 
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In de jaren negentig zijn in Nederland de 'woonmalls' ontstaan, die als vierde generatie 
woonboulevards worden gezien (figuur 1.4). Woonmalls zijn planmatig gerealiseerde 
concentraties onder een dak (Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004b). Het zijn 
themacentra met de nadruk op wonen en aanverwante branches. Villa Arena en 
Woonmall Alexandrium III vinden aansluiting bij de naastgelegen GDV locaties. 

Woonmall Alexandrium III, Rotterdam 

Fi uur 1.4: 4e eneratie 1998 - heden - Mallvormi 

De veranderingen in het koopgedrag van de burgers en de interpretatie van het 
overheidsbeleid door de gemeenten zijn debet aan het veranderende beleid. In de loop 
der jaren is de overheid van een restrictief beleid (jaren zeventig) overgegaan in een 
selectief beleid (jaren tachtig) om vervolgens te komen tot een programmatisch
marktgeorienteerd beleid (jaren negentig) (Beuken e.a. 1998). Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een fundamentele wijziging van het detailhandelsbeleid. Met de Nota Ruimte 
gaat de overheid een gedecentraliseerd beleid voeren. Op deze manier worden de 
provincies meer in staat gesteld hun eigen beleid te voeren. 

Door de komst van een integraal beleid voor bedrijven en voorzieningen in de Nota 
Ruimte spreekt Fabriek (2005) van de opkomst van een 5e generatie PDV-locaties (figuur 
1.5). Met het wegvallen van het PDV/GDV-beleid zou het rijk geen algemene regels over 
de locatie van verschillende vormen van detailhandel meer hanteren. Door de komst van 
de Nota Ruimte zou een verruiming van de detailhandel kunnen ontstaan. Fabriek stelt 
dat het in de lijn der verwachting ligt dat lokale overheden uiteindelijk zullen zwichten 
voor een bredere branchering op perifere locaties vanuit financiele- (door hogere 
grondwaarden) en planningsoverwegingen (goede bereikbaarheid) of de wens van 
kwaliteit aan de rand van de stad. Hiermee lijkt een nieuwe PDV-locatie te ontstaan wat 
een combinatie is van PDV en GDV. Voorbeelden hiervan in de huidige 
detailhandelstructuur zijn Maxis Muiden en Plein Westermaat in Hengelo. Deze centra 
kennen grote gelijkenissen met de opzet van woonboulevards uit de derde generatie, 
maar kennen een ruimere branchering dan de eerste vier generaties woonboulevards 
( Fabriek 2005). 
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Plein Westermaat, Hengelo 

naar de 5e eneratie? - Planmati 

1.2 Verschuiving detailhandelstructuur 
Het detailhandelsbeleid, zoals gevoerd door de overheid, heeft er voor gezorgd dat er in 
Nederland een 'fijnmazige detailhandelsstructuur' is. Er zijn relatief veel winkels per 
inwoner binnen een korte afstand te bereiken. In Nederland is er ruim 25 miljoen m 2 

winkelvloeroppervlak (WVO) (Vastgoedmarkt oktober 2005). Ruim 5 miljoen m 2 is 
gevestigd in planmatig opgezette centra. 
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Figuur 1.6 laat zien dat het Nederlandse WVO per inwoner ver boven het Europese 
gemiddelde ligt. De Nederlander heeft de keuze uit een groat areaal aan 
winkelvoorzieningen. In vergelijking met het buitenland lijkt de markt verzadigd. Toch is 
de planvoorraad van winkelvoorzieningen in Nederland aanzienlijk. Dit komt onder meer 
door de grate beleggingsdrang in winkelvastgoed. In 2005 werd een recordniveau van 
het totaal nieuw ge'investeerd vermogen in vastgoed ter waarde van €5,9 miljard 
gehaald. Met een waarde van €2,9 miljard vormen de investeringen in het 
winkelvastgoed een belangrijk aandeel in deze stijging. De verwachting is dat de vraag 
naar winkelvastgoed blijft aanhouden en voornamelijk naar A-locaties, grootschalige 
winkelcentra in binnensteden en wijkwinkelcentra (FGH 2006). 

De laatste jaren is er al een sterke groei te zien van winkelaanbod in Nederland die een 
verschuiving laat zien van de centrumgebieden naar de periferie. Figuur 1.7 geeft de 
planvoorraad van het winkelvastgoed weer en laat zien dat een groat deel van de 
plannen buiten de centrale en ondersteunende gebieden zijn. Dit is te verklaren doordat 
er vraag is vanuit de retailers naar grotere winkelunits, maar er zijn maar beperkte 
uitbreidingsgebieden. De plannen zullen dan oak leiden tot een substantiele toevoeging 
aan winkelvloeroppervlak op grootschalige concentraties. 
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Naast de verhoudingen in de detailhandel is ook de samenstelling aan het verschuiven. 
De winkels warden grater en er treedt filialisering op. De verwachting is dat 
internationale retailers steeds meer de Nederlandse detailhandel zullen domineren. Het 
zijn nu voornamelijk Europese ketens, maar de Amerikaanse ketens proberen oak steeds 
meer marktaandeel te verwerven. In de food- en modische branche is deze 
internationalisatie al in voile gang, de overige branches liggen daarin wat achter (Buck 
e.a. 2005). 
De branche wonen is in Nederland nag versnipperd. Lokale spelers hebben flinke 
marktaandelen, maar verschillende filiaalconcepten warden ge'introduceerd. Vanuit 
Europa zien we bijvoordbeeld Zara Home en Armani Casa opkomen, maar oak het 
Amerikaanse Home Depot lijkt de sprang naar Europa te wagen. In de branche doe-het
zelf, die grotendeels al gefilialiseerd is, zien we nu ook buitenlandse retailers. Zo hebben 
we onlangs de introductie van Hornbach meegemaakt. Buitenlandse retailers hebben een 
voorkeur voor perifere locaties. Veelal ontwikkelen de ketens zelf grate solitaire 
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winkelobjecten, zogenaamde 'big boxes' (Buck e.a. 2005). Het mag duidelijk zijn dat het 
detailhandelsbeleid hier een rol in speelt. 

1.3 Toekomstige positie woonboulevards 
'Meer dan andere winkeltypen is de woonbou/evard een onderwerp van ruimtelijk
economisch beleid.' 

(Kooijman 1999: 178) 

Zoals reeds genoemd wordt met de komst van de Nota Ru imte het detailhandelsbeleid 
gedecentraliseerd. De plannen die op korte termijn uitgevoerd worden passen nog in het 
kader van het oude PDV/GDV-beleid (Walvius 2005). Wat de veranderingen gaan zijn 
voor de woonboulevards op langere termijn is nog onduidelijk. Gezien de dynamiek bij 
beleidswijzigingen in het verleden lijkt het zeker gevolgen te hebben. 

De nieuwbouw- en uitbreidingsplannen zorgen voor grote druk op het bestaande aanbod. 
De laatste jaren zijn de woonboulevards flink in omvang gegroeid. De woonmalls zijn 
groats opgezet, maar ook bestaande woonboulevards zijn uitgegroeid tot wel 100.000 
m2 WVO. Deze schaalvergroting lijkt verder door te zetten. Zo wil woonboulevard Utrecht 
uitbreiden van 80.000 naar 150.000 m2 WVO (vastgoedmarkt maart 2006). Het 
verzorgingsgebied van dergelijke locaties wordt op deze manier steeds groter. 
Door de planmatige ontwikkelingen zijn woonboulevards interessant geworden voor 
vastgoedbeleggingen. Zo werd in juli 2006 nog een vastgoedtransactie van 86.000 m2 

winkelruimte op vier woonboulevards afgerond, ter waarde van €75 miljoen 
(Vastgoedmarkt augustus 2006). Uit het NRW-register blijkt dat institutionele beleggers 
als Rodamco Europe NV, ING Real Estate Investment Management, Nieuwe Steen 
Investments NV en Corio Nederland Retail meerdere beleggingen hebben in 
woonboulevards. 

Of er ruimte is voor veranderingen in de branche wonen is nog maar de vraag. De 
branche 'in en om het huis' staat sinds de economische recessie van 2002 onder druk. 
Ook retailers op woonboulevards voelen de economische recessie. Ondanks dat de 
economie aan lijkt te trekken, zal het nog enige tijd duren voordat de bestedingen weer 
aangetrokken zijn. Vooral de ondernemers met hoge kosten hebben het zwaar 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004b). In de verdringingsmarkt wordt omzet 
weggehaald bij andere bedrijven. De economie moet heel hard groeien wil de toename 
van het winkeloppervlak ook voor een reele groei van de toonbankbestedingen zorgen. 
Anders zal dit leiden tot meer leegstand in het winkelvastgoed. 
Dit leidt tot knelpunten bij woonboulevards, die in deze slechte markt hevige 
concurrentie ondervinden. Magere uitstraling, slecht geregelde samenwerking en een 
gebrek aan collectieve marketing dragen bij aan deze concurrentie (Degenaar e.a . 2006). 

Er kan gesteld warden dat een gedeelte van het huidige aanbod woonboulevards door 
nieuwe ontwikkelingen onder druk komt te staan. Het is nog onduidelijk wat het resultaat 
van het gewijzigde detailhandelsbeleid zal zijn. Wei is duidelijk dat er vanuit de 
vastgoedmarkt veel plannen ontstaan voor (her)ontwikkeling van woonboulevards. De 
provincie moet hierbij een regierol op zich nemen om een wildgroei aan perifere centra te 
voorkomen. 
Het is opmerkelijk dat terwijl de bestedingen dalen, de plannen voor uitbreiding en 
nieuwbouw van woonboulevards juist toenemen. De markt leek al verzadigd, waardoor 
verdere uitbreiding wel zal moeten leiden tot structurele knelpunten. In deze dynamiek 
zal een gedeelte van de woonboulevards in de verdrukking komen. Vooral de verouderde 
centra zullen zware concurrentie krijgen van de nieuwe woonboulevards. Maar ook 
nieuwe concepten zijn niet succes gegarandeerd, gezien de problematiek rondom 
bijvoorbeeld Megastores in Den Haag. De woonboulevards met een slechte 
concurrentiepositie behoeven een herstructurering. Ze hebben te lang geprofiteerd van 
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de successen uit het verleden. Als er geen inhaalslag zal worden gemaakt, krijgen ze met 
leegstand te kampen. 

1.4 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is: 
Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor strategievorming van her 
te ontwikkelen woonboulevards in Nederland, bedoeld voor de overheden en 
eigenaren/beheerders van woonboulevards. 

1.5 Probleemstelling 

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt: 
Welke strategieen voor woonboulevards in Nederland met een slechte marktpositie, die 
herontwikkeld dienen te worden, zijn er mogelijk? 

De aangehaalde probleemstelling omvat een breed kader voor het te verrichten 
onderzoek, daarom zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat wordt verstaan onder een woonboulevard? (Hoofdstuk 2) 
2. Wat zijn de kenmerken van de woonboulevards? (Hoofdstuk 2) 
3. Op welke manier is er onderscheid aan te brengen tussen categorieen 

woonboulevards? (Hoofdstuk2) 
4. Wat zijn de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie van de 

woonboulevards? (Hoofdstuk 3) 
5. Welke buitenlandse ontwikkelingen zijn relevant voor de Nederlandse 

woonboulevards? (Hoofdstuk 3) 
6. Wat zijn mogelijke concepten, voor de woonboulevards, om in te spelen op de 

toekomstige ontwikkelingen? (Hoofdstuk 4) 
7. Wat zijn de randvoorwaarden voor de concepten om toe te kunnen passen op de 

her te ontwikkelen woonboulevards? (Hoofdstuk 4) 
8. Hoe is de marktpositie van een woonboulevard te bepalen? (Hoofdstuk 5) 
9. Op welke manier is een beslissingsondersteunend model voor de diverse her te 

ontwikkelen woonboulevards op te zetten? (Hoofdstuk 5) 
10. Hoe werkt het beslissingsondersteunende model in de praktijk? (hoofdstuk 6) 
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1.6 Onderzoeksopzet 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksopzet bepaald om tot beantwoording van de 
probleemstelling te komen. Deze stapsgewijze opzet wordt uitgelegd aan de hand van de 
grafische weergave van het plan van aanpak (figuur 1.8). 

Hoofdstuk 2: 

Typering woonboulevard 
Sterkte/zwakte analyse 

categorisering woonboulevards 

Hoofdstuk 5: 

Typeren marktpositie 

Opzetten beslissings
ondersteundend model 

Hoofdstu k 6: 

Toetsing model aan de hand 
van cases 

Fi uur 1.8: Plan van aan ak 

1. 6.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 3: 

Trends & ontwikkelingen 
Buitenlandse verkenning 

Hoofdstuk 4: 

Conceptontwikkeling 
Bepalen randvoorwaarden 
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Hoofdstuk 2 begint met een afbakening van het onderwerp. Vervolgens worden aan de 
hand van een data-analyse van alle woonboulevards in Nederland de kenmerken van de 
woonboulevards uiteengezet. Uiteindelijk leidt dit hoofdstuk tot een categorisering van 
alle Nederlandse woonboulevards in vijf groepen, op basis van functionele aspecten. 

Hoofdstuk 3 zal in gaan op de vraagzijde van de woonboulevards: de trends en 
ontwikkelingen. Deze analyse van de externe omgeving wordt uitgevoerd om 
voorspellingen over de toekomstige omstandigheden van de woonboulevards te krijgen. 
Daarnaast zal worden gekeken naar de buitenlandse ontwikkelingen die relevant kunnen 
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zijn voor de Nederlandse woonboulevards. Dit zal resulteren in de uitgangspunten voor 
concepten voor woonboulevards. 

In hoofdstuk 4 warden de uitgangspunten voor concepten voor woonboulevards omgezet 
naar dertien concepten voor de woonboulevard. Om de randvoorwaarden voor deze 
concepten te bepalen zijn er diepte-interviews afgenomen bij de verschillende betrokken 
partijen op de woonboulevards. Het hoofdstuk zal warden afgesloten met verschillende 
concepten voor ieder van de vijf categorieen woonboulevards en de randvoorwaarden die 
hier aan gesteld warden. 

In hoofdstuk 5 warden de categorisering uit hoofdstuk 2 en de concepten voor 
woonboulevards uit hoofdstuk 4 samengebracht. Daarnaast wordt geanalyseerd wat de 
aspecten zijn voor het bepalen van de toekomstige marktpositie van een woonboulevard. 
De uitkomsten van deze analyses vormen de 'bouwstenen' van het beslissings
ondersteunende model. In dit hoofdstuk zullen de 'bouwstenen' stap voor stap behandeld 
warden en dit resulteert in het beslissingsondersteunende model. 

Het doel van hoofdstuk 6 is het toetsen van het beslissingsondersteunende model. De 
casestudy zal laten zien of aan de hand van het beslissingsondersteunende model oak 
daadwerkelijk een toekomststrategie bepaald kan warden. 

Hoofdstuk 7 vormt de afronding van dit onderzoek en geeft de conclusies en 
aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2: De woonboulevard 

In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat een actieve houding van eigenaren en 
overheden ten aanzien van de huidige woonboulevards wenselijk is, omdat de 
concurrentiedruk op de woonboulevards steeds groter wordt. Om advies te kunnen geven 
over de continu"iteit van woonboulevards, moet eerst bepaald worden wat een 
woonboulevard nu eigenlijk is. Het beeld van een woonboulevard loopt door de grote 
diversiteit nogal uiteen. Het verschil tussen een meubelboulevard, woonboulevard, 
woonmall of woonthemacentrum is niet duidelijk. Een sluitende definitie voor een 
woonboulevard ontbreekt. 
In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de woonboulevards in Nederland. Deze 
analyse zal leiden tot een afbakening van het onderwerp en een categorisering van de 
woonboulevards. Dit is noodzakelijk voor het opzetten van het beslissings
ondersteunende model in dit onderzoek. Het doel van dit hoofdstuk is een beschrijving te 
geven van de Nederlandse woonboulevards en deze te categoriseren in homogene 
groepen. 
Het hoofdstuk begint met een afbakening van het onderwerp. Als het onderwerp is 
afgebakend kan een data-analyse van alle woonboulevards in Nederland worden 
uitgevoerd. De diversiteit aan woonboulevards die de data-analyse beschrijft wordt 
vervolgens uiteengezet. Dit is de aanleiding van de categorisering van de 
woonboulevards in homogene groepen. De beschrijving van de verschillende categorieen 
woonboulevards die hieruit voortkomen, vormen de afsluiting van het hoofdstuk. 

2.1 Analyse woonboulevards 
Voor de analyse van de woonboulevards is gekozen voor een data-analyse. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de definitie van een woonboulevard, zoals geformuleerd door 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2004b). Deze definitie is de meest sluitende in de 
literatuur en biedt de mogelijkheid om aan de hand van Retail Locatie Verkenner van 
Locatus een overzicht van de woonboulevards te krijgen. Retail Locatie Verkenner is een 
databestand van de Nederlandse detailhandelstructuur. Het databestand duidt 
winkelobjecten en winkelgebieden aan en geeft onder meer inzicht in branchering, 
grootteklasse en filialisering. 

De definitie van een woonboulevard door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2004b) 
luidt als volgt: 

• Een zelfstandige concentratie winkels (dus geen onderdeel van een 
conventioneel winkelcentrum) 

• Een minimaal oppervlak van 10.000 m 2 winkelvloeroppervlak wonen 
(meubelen, slaapkamers/bedden/babywoonwinkels, keukens/badkamers, 
woondecoratie/ woningtextiel/woninginrichting, parket/laminaat/tegels en 
verlichting). Eventueel aangevuld met andere niet-wonen vestigingen. 

• Een minimaal aanbod van 5 woonwinkels 
• Alie winkels op onderlinge loopafstand 

Met behulp van Retail Locatie Verkenner van Locatus is het winkelbestand gefilterd op 
grootschalige concentraties, het aantal winkels en het minimale winkelvloeroppervlak. 
Doordat de markt voor winkelvastgoed dynamisch is, vormen de kleinere centra een grijs 
gebied. Een wijziging in de branchering door een mutatie zorgt er voor dat een centrum 
wel of niet tot een woonboulevard wordt gerekend. Om uniformiteit in de data te krijgen 
is er gewerkt met een Locatus update (24 april 2006). Het overzicht van de centra die 
gebruikt zijn in dit onderzoek en de totstandkoming van deze dataset is te vinden in 
bijlage 1. 
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De data-analyse is uitgevoerd met 73 Nederlandse woonboulevards, die voldoen aan de 
gestelde definitie. Nederland telt in totaal 2.476.746 m2 WVO detailhandel op de 
woonboulevards, verdeeld over 1.725 winkels. In de volgende paragrafen wordt 
uiteengezet wat typerend is voor deze woonboulevards in Nederland aan de hand van de 
kwaliteiten van winkelcentra door de WPM-groep (Suijkerbuijk 2003). De WPM-groep 
maakt onderscheid in een zestal hoofdgroepen van kwaliteiten, die elk een reeks 
aspecten van het winkelcentrum betreffen en tezamen een uitspraak beogen te geven 
van de kwaliteit van het winkelcentrum als geheel. De zes hoofdgroepen waarop de 
woonboulevards zijn geanalyseerd zijn: omgevingskwaliteit, locationele kwaliteit, fysieke 
kwaliteit, functionele kwaliteit, commerciele kwaliteit en vastgoedkwaliteit. De data uit de 
analyse is afkomstig van Retail Locatie Verkenner, tenzij anders vermeld. 

2.1.1 Omgevingskwaliteit 

De omgevingskwaliteit omvat aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de 
concurrentiepositie van de woonboulevard. Deze aspecten hebben vaak geen directe 
invloed op een winkelcentrum en zijn hierdoor pas op langere termijn merkbaar. 
Het marktgebied laat zien hoeveel mogelijke consumenten (draagvlak) er zijn voor een 
woonboulevard. Als er wordt gekeken naar het aantal inwoners binnen een straal van 10 
km van de woonboulevard, dan varieert dit aantal van 30.000 (Hulst) tot 780.000 
(Amsterdam) inwoners. Gezien de omvang van Morres in Hulst kunnen we concluderen 
dat sommige woonboulevards in staat zijn een bovenlokale functie te vervullen. Er zit dus 
verschil tussen de reikwijdte die een woonboulevard weet te creeren. Het aantal 
concurrerende woonboulevards in de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. De 
concurrentiepositie geeft inzicht in de verwachte consumentenbinding met de 
woonboulevard. Een woonboulevard met een slechte concurrentiepositie zal minder 
bezoekers zal trekken. In bijlage 2 zijn de 73 woonboulevards op de kaart van Nederland 
aangegeven. Hieruit is af te lezen dat het concurrerende oppervlak van woonboulevards 
op een aantal plaatsen hevig is. Amsterdam heeft de grootste bevolkingsdichtheid, maar 
het aantal woonboulevards in deze regio is ook groot (figuur 2.1). De concurrentiepositie 
zal per woonboulevard bepaald moeten worden, aangezien dit afhankelijk is van 
meerdere aspecten. 

2.1.2 Locationele kwaliteit 

Onder de locationele kwaliteiten worden de aspecten verstaan die betrekking hebben op 
de Jigging en bereikbaarheid. De bereikbaarheid wordt sterk bepaald door de ontsluiting 
en de aard en omvang van de parkeervoorzieningen. 
Bijna 29 procent van het oppervlak van alle winkels in de branche wonen is op een 
woonboulevard gelegen. De woonboulevards nemen in deze branche dan ook een 
belangrijke positie in. De 73 woonboulevards die Nederland telt, zijn verspreid door het 
hele land. De grootste concentraties zijn te vinden in Noord-Brabant, Noord-Holland en 
Zuid-Holland, waar ook de grootste bevolkingsdichtheid is. In Figuur 2.1 is een overzicht 
van de geografische spreiding (absolute ligging) van woonboulevards in Nederland te 
zien en de kaart is bijgevoegd als bijlage 2. 

Als er gekeken wordt naar het aantal vierkante meters woonboulevard per inwoner dan 
vallen een aantal zaken op. Zo heeft Zeeland heeft het meeste winkelvloeroppervlak per 
inwoner, maar is ook in Flevoland het aantal meters groot. De aanwezige centra voorzien 
het lage aantal inwoners ruimschoots. Het tegenovergestelde is te zien in Groningen 
waar het aantal m 2 per 1.000 inwoners zelfs onder 100 zit. De laatste kolom van figuur 
2.1 laat het percentage van het totale winkelvloeroppervlak in de branche wonen zien dat 
op een woonboulevard gelegen is. Hier is uit af te lezen dat in de provincies Drenthe, 
Groningen en Friesland het percentage winkelvloeroppervlak in de branche wonen, dat op 
een woonboulevard is gelegen, lager is. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en 
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Flevoland is dit percentage het hoogst. De orientatie van de wonenbranche op de 
woonboulevard verschilt behoorlijk per provincie. 

locatie Aantal m2 WVO t.o.v. aantal m2 WVO % wonen 
woon- inwoners per 1 per 1.000 op woon-

II boulevards januari 2006 inwoners boulevards 
(WVO) 

Groninqen 2 52.747 574.469 91.8 20,0 
Friesland 4 88.309 642.432 137.5 20,4 
Drenthe 2 70.252 484.437 145.0 18,1 
Overijssel 5 195.028 1.113.564 175.1 27,1 
Gelderland 11 282.768 1.975.856 143.1 23,3 
Limburq 4 184.122 1.132.161 162.2 25 3 
Noord-Brabant 11 376.336 2.416.100 155.8 29,9 
Utrecht 5 189.466 1.180.175 160.5 37,9 
Flevoland 2 71.210 370.672 192.1 36,0 
Zeeland 3 83.728 380.179 220.2 30,5 
Zuid-Holland 13 472.962 3.458.300 136.8 30 2 
Noord-Holland 11 409.818 2.607.164 157.2 36 1 
Totaal / 
Gemiddeld 73 2.476. 746 16.335.509 151.6 28,9 
Figuur 2.1: Spreiding woonboulevards naar provincie (Locatus Retail Locatie Verkenner/ 
Centraal bureau voor de statistiek 2006 / Eiqen bewerkinq) 

Naast de absolute ligging van woonboulevards moet er ook worden gekeken naar de 
relatieve ligging. Grofweg valt de ligging binnen een stad uiteen te zetten als centraal, in 
de wijk, perifeer (in de nabijheid van een snelweg of niet) of een solitaire ligging. De 
ligging heeft alles te maken met het beleid dat gevoerd is door de overheid. Met het 
veranderende detailhandelsbeleid en de visie op woonboulevards, veranderde ook de 
figging hiervan. De PDV- locaties zijn steeds beter geintegreerd in de 
detailhandelstructuur. 
Een centrum wordt als centraal getypeerd als de ligging grenst aan het stadscentrum. 
Het is dan omsloten door (woon)bebouwing. Ook voor woonboulevards met een ligging in 
de wijk geldt dat het omsloten is door (woon)bebouwing. Veelal zijn deze centra door 
uitbreidingswijken omgeven. Een woonboulevard wordt perifeer beschouwd als deze aan 
de rand van de stad ligt en niet wordt omsloten door (woon)bebouwing. Dit kan 
onderverdeeld worden in een ligging met of zonder de nabijheid van een snelweg. Een 
solitaire locatie is niet nabij woonfuncties gelegen, noch in de buurt van een snelweg. 
Veelal betreft het hier een ligging op een solitair bedrijventerrein. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat een ligging langs een snelweg niet altijd betekent dat de 
bereikbaarheid goed is. Zo is woonboulevard Dordrecht wel zichtbaar, maar niet 
bereikbaar vanaf de snelweg. 

Het meeste winkelvloeroppervlak van woonboulevards is aan de rand van de stad 
gelegen of daarbuiten (75 procent). Ruim de helft hiervan ligt daarbij ook langs een 
snelweg, zoals figuur 2.2 weergeeft. Er kan afgevraagd worden of de ontsluiting via deze 
snelwegen en de zichtbaarheid optimaal functioneert. Het biedt echter wel een sterkte 
voor een centrum waardoor toch het onderscheid wordt gemaakt. 
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u Locatie Opfervlak Percentage 

/ m WVO % 
69.344 2,8 

\ 537.557 21 7 

~Ii 
erifeer 830.795 33,5 

\ J perifeer 
......-~"-'~<,/ snelwe 972.690 39 3 __ .. \ 

solitair 66.360 2,7 
! 

totaal 2.476.746 100 0 

Fi uur 2.2: Li zichte van een stad 

2.1.3 Fysieke kwaliteit 

Aspecten die betrekking hebben op de verschijningsvorm, de opzet en het functioneren 
van de woonboulevard als gebouw vormen de fysieke kwaliteit. 
De woonboulevards in Nederland zijn niet allemaal integraal en planmatig ontwikkeld. Dit 
zorgt voor een grate verscheidenheid in de verschijningsvorm van woonboulevards. 
Volgens de definitie van 'planmatig opgezette centra' van de NRW moet het centrum als 
een geheel planmatig centrum ontwikkeld zijn, minimaal 2.500 m2 WVO bedragen en 
minimaal 3 verkooppunten tellen (Locatus 2004). Het centrum kan een deelontwikkeling 
van een bestaand centrum of een volledig zelfstandig centrum zijn. Van de 73 
woonboulevards in Nederland warden er 50 als planmatig getypeerd in het NRW-register. 
Een centrum (woonboulevard Veenendaal) is door recente herontwikkeling nag 
toegevoegd, wat een totaal maakt van 51 geheel of gedeeltelijk planmatige centra. 
Door het gevoerde beleid van de overheden zijn woonwinkels op bedrijventerreinen 
gevestigd. De 22 niet-planmatige woonboulevards omvatten winkels die in elkaars 
nabijheid liggen en veelal organisch gegroeid zijn. 

Sinds het ontstaan in de jaren '70 zijn woonboulevards sterk in opkomst geraakt. Iedere 
stad heeft haar eigen woonboulevard gekregen. Vooral in de jaren '90 is het aantal 
(deel)ontwikkelingen op de woonboulevards zeer groat geweest. Het NRW-register 
benoemt 27 uitgevoerde projecten tussen 1990 en 2000. Dit cijfer is te verklaren door de 
snel veranderende wens van de consument, de verruimde mogelijkheden van de 3e 
generatie woonboulevards en de sterke economie. Deze periode heeft een grate 
diversiteit aan woonboulevards voortgebracht. Zo zijn in de jaren '90 zijn verschillende 
overdekte woonboulevards ontstaan. In Nederland zijn er in totaal 10 woonboulevards 
volledig overdekt en 2 gedeeltelijk. Ook kwamen er woonboulevards waarbij de winkels 
op meerdere verdiepingen zitten. Op sommige locaties vonden deze verdiepingen 
aansluiting op een parkeerdak. Traditioneel waren de parkeervoorzieningen grenzend aan 
de woonboulevard op maaiveld, maar in de jaren '90 ontstonden er ook ender- en 
bovengrondse oplossingen. Waar de eerste generaties nag gevels van plaatmateriaal 
hadden, is er plaats gemaakt voor hoogwaardige gevelbekleding. Een aantal 
woonboulevards doet qua vormgeving dan ook niet meer ender voor andere moderne 
winkelcentra. Met name de woonmalls vertonen een vergaande vorm van samenhang . 
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Sinds 2000 is het aantal (deel)ontwikkelingen op de woonboulevards nog maar beperkt. 
Door de malaise in de branche wonen zijn een groot aantal plannen in de ijskast gezet. 

2.1.4 Functionele kwaliteit 

De functionele kwaliteit van een winkelcentrum gaat in op de invulling van het 
winkelcentrum. Deze aspecten betreffen de functie en branchering van een 
winkelcentrum. 
Afhankelijk van het draagvlak dat woonboulevards bereiken, varieren ze enorm in 
grootte. Het grootste winkelvloeroppervlak heeft woonboulevard Heerlen met 91.286 m 2 

WVO verspreid over 43 verkooppunten. De meeste woonboulevards hebben echter een 
bescheiden oppervlakte. Figuur 2.3 maakt een onderscheid naar de grootte van 
woonboulevards. 

Oppervlakte woonboulevards en aantal winkels 
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Figuur 2.3: Verdeling woonboulevards naar oppervlakte afgezet tegen het gemiddelde 
aantal winkels Locatus Retail Locatie Verkenner/ Ei en bewerkin 

Meer dan de helft van de woonboulevards heeft een verkoopvloeroppervlak van minder 
dan 30.000 m2 WVO. Typerend is dat van de 22 woonboulevards die niet planmatig 
ontwikkeld zijn, er 19 kleiner dan 30.000 m2 WVO zijn. Het gemiddelde aantal winkels is 
samenhangend met de grootte van woonboulevards. In figuur 2.3 staan achter de rode 
balken het gemiddelde aantal winkels op een woonboulevard met een dergelijke afmeting 
gegeven. Er kan gesteld worden dat naarmate het oppervlak toeneemt, ook het aantal 
winkels toeneemt. De woonmalls hebben in tegenstelling tot de andere grote 
woonboulevards veel winkels met een kleiner winkelvloeroppervlak. Toch is op de meeste 
woonboulevards het aantal winkels beperkt. 
Door de perifere ligging van de meeste woonboulevards is er ruimte voor grotere 
winkelobjecten. Waar het gemiddelde winkelvloeroppervlakte voor een vestiging in de 
branche wonen in Nederland 534 m2 WVO is, is dit op een woonboulevard gemiddeld 
1.388 m 2 WVO. De winkeloppervlakten op woonboulevards liggen dus aanzienlijk hoger 
dan het gemiddelde. Er kan zelfs gesproken warden van een aantal megawinkels. Figuur 
2.4 geeft een overzicht van de drie grootste woonwinkels op woonboulevards in 
Nederland. 
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I\Jr1-~!m filiaal Ooo. wvo l woonbouievard Plaats 
Piet Klerkx zelfstandig 35.300 Zanddonk Waalwiik 
Morres Morres 29.500 Morres Hulst 
IKEA IKEA 25.000 Woonboulevard Breda Breda 
Fiquur 2.4: qrootste woonwinkels op woonboulevards in Nederland 

Opvallend is dat zelfstandige ondernemers zich qua formaat ook kunnen meten met de 
(inter)nationale formufes. Zo heeft Piet Klerkx in Waafwijk afs een zelfstandige 
ondernemer een groter winkelvloeroppervlak dan een IKEA. Gezien de expansiedrift van 
IKEA is de vraag hoe lang dit zal duren. 
Filialisering is een van de ontwikkelingen met een grote invloed op de detailhandel en dit 
geldt ook voor de woonboulevards. Met filialisering wordt de aanwezigheid van 
samenwerking van het winkelaanbod bedoeld. Wanneer zeven of meer verkooppunten 
zich naar buiten toe als eenheid presenteren, wordt gesproken over samenwerking 
(Locatus 2004). De helft van de winkels op woonboulevards is gefilialiseerd en in totaal 
58 procent van het winkelvloeroppervlak. De grotere woonboulevards hebben over het 
algemeen een groter aandeel filiaalbedrijven. De woonmalls zijn hierop een uitzondering. 
Op een groot deef van de woonboulevards kom je dan ook dezelfde winkels tegen. Zo is 
de formule Beter Bed op 70 procent van de woonboulevards te vinden. IKEA is door het 
grote oppervlak van haar winkefs de grootste formufe op de Nederlandse woonboulevards 
is. Opmerkelijk hierbij is dat slechts 7 van de 12 vestigingen op een woonboulevard 
liggen. In figuur 2.5 zijn de grootste filiaalbedrijven naar aantal vestigingen en 
vloeroppervlak op woonboulevards uiteengezet. 

10 grootste formules op woonboulevards 
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Figuur 2.5: grootste formules naar omvang en aantal op woonboufevards 
Locatus Retail Locatie Verkenner/ Ei en bewerkin 

Naast woonwinkels en aanverwante branches zijn er ook voorzieningen die in grote 
aantallen vertegenwoordigd zijn op woonboulevards. Op bijna de helft van de 
woonboulevard is bijvoorbeeld een vestiging van verhuurder Boels. Dit betreft zowel 
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zelfstandige winkels als inpandig bij de bouwmarkten Praxis en Formido. Ook fastfood
giganten, zoals McDonald's met 12 vestigingen, bevinden zich op deze locaties. 

Als er gekeken wordt naar de verhoudingen van de winkelgrootte op woonboulevards dan 
valt nog een aspect op. Op een aantal woonboulevards nemen grate vestigingen zeer 
dominante posities in. Als er wordt gekeken naar woonwinkels die grater zijn dan 5.000 
m2 WVO (trekkers) en die meer dan 35% van het totale winkelvloeroppervlak op een 
woonboulevard bezitten en groter zijn dan, blijkt dat er hier 9 locaties van zijn. Uit nader 
onderzoek blijkt dat de woonboulevards veelal rondom deze grate spelers zijn gegroeid. 
Een aantal trekkers blijkt in staat de locatie te domineren en directe concurrentie tegen 
te gaan. De andere retailers op deze woonboulevards profiteren van de 
bezoekersaantallen van een dergelijke trekker. Andersom zorgen zij voor een compleet 
centrum, wat zorgt voor extra bezoekers voor de trekker. Voorbeelden van dergelijke 
centra zijn Piet Klerkx in Waalwijk met bijna 75 procent van de totale 47.200 m2 WVO en 
Van Gils woonpromenade in Oldenzaal met bijna 40 procent van de totale 27.279 m 2 

WVO. Naast deze integraal ontwikkelde centra zijn dergelijke ontwikkelingen ook te zien 
bij grate retailers als IKEA. Deze woonboulevards hebben hun bekendheid te danken aan 
de trekker. 

De branchebeperkingen zijn nog steeds terug te zien op de voormalige PDV-locaties. De 
voornaamste branche op woonboulevards is nag steeds ' in/om het huis'. Figuur 2.6 geeft 
de verhoudin en in deze branche o de woonboulevards aan. 

Verdeling oppervlak woonboulevards 

Fi uur 2.6: Verhoudin en branches o de woonboulevards 

■ Leegstand 

o Plant & Dier 

o Bruin & Witgoed 
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De branche wonen is met 74 procent van het WVO de belangrijkste speler. Daarnaast 
wordt een belangrijk deel ingenomen door de aanverwante branches uit in/om het huis. 
De branche doe-het-zelf neemt een groat oppervlak in van 11 procent. De branches 
buiten de branche in/om het huis nemen slechts 3 procent van het WVO in. Opvallend bij 
deze verdeling is het percentage Plant & Dier. Op 9 woonboulevards is een tuincentrum 
gevestigd. Gezien de overeenkomstige doelgerichte functie en de eisen ten aanzien van 
oppervlakte en ligging zou meer clustering verwacht warden. 

Gezien de grootte van de branche wonen is deze opgesplitst. In figuur 2.7 is de opdeling 
naar oppervlak gemaakt. 
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Zonwering 

Woondecoratie 

Won ingtextiel 

Woninginrichting 

Tegels 

Parket/ Lamininaat 

Verlichting 

Badkamers 

Keukens/Badkamers 

Oosterse Tapyten 3 

Woonwarenhuis 

Meubelen 

Keukens 

Slaapkam/Bed 

Verdeling wonen op woonboulevards 
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Figuur 2.7: De branche wonen naar omvang en aantal op woonboulevards 
Locatus Retail Locatie Verkenner/ Ei en bewerkin 
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Als er gekeken wordt naar het aantal vestigingen in de branche wonen dan steekt de 
branche meubelen er hoog boven uit met 404 vestigingen. Daarnaast zijn ook de 
keukenbranche (205 vestigingen) en de branche slaapkamer/bed (183 vestigingen) sterk 
vertegenwoordigd op woonboulevards. Deze branches omvatten een minder groot 
winkelvloeroppervlak. Als er gekeken wordt naar het vloeroppervlak zijn de 
woonwarenhuizen van grote importantie. 
Als de aantallen winkels per branche vergeleken warden met het aantal woonboulevards, 
dan valt op dat meerdere winkels uit dezelfde branche aanwezig zijn op een 
woonboulevard. Deze zogenaamde 'duplicering' van branches geeft de mogelijkheid om 
diepgang in het aanbod te brengen. De consument wordt zodoende in staat gesteld om 
vergelijkend te winkelen. 

2.1.5 Commerciele kwaliteit 

Commerciele kwaliteit van een winkelcentrum wordt verkregen door de uitstraling van 
het winkelcentrum. Het gaat hier dan zowel om het exterieur als het interieur van het 
winkelcentrum. Het winkelcentrum moet eenheid uitstralen en herkenbaar zijn voor de 
consument. 
De vormgeving van de woonboulevards laat nog een hoop te wensen over. Voornamelijk 
de woonboulevards van de eerste generatie, die nog niet planmatig zijn opgesteld, geven 
vaak een onsamenhangend beeld. Met de jaren werd de aandacht voor de opzet en het 
exterieur van de woonboulevards ook groter. Toch blijft een groot aantal woonboulevards 
niet meer dan een verzameling van grote hallen. Een belangrijke verklaring hiervoor is 
de introverte houding van de meubelbranche. De meeste winkels maken nauwelijks 
gebruik van een etalagefunctie. De belevingswaarde voor de consument is in de winkel 
en niet in de openbare ruimte. 
Naast eenheid en herkenbaarheid van het gevelbeeld kan commerciele kwaliteit ook 
verkregen worden door gezamenlijke promotie van een winkelgebied. Een kleine 
verkenning langs de woonboulevards leert dat nog veel te weinig woonboulevards als 
eenheid gepresenteerd worden. Er is zelfs een aantal woonboulevards, dat geen 
gezamenlijke naam voert. Ook de bewegwijzering van de woonboulevards laat te wensen 

T. Walvius 18 



---~-----------------T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_ w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_?_!____, 

over. Zelfs bij grate woonboulevards blijft soms een correcte wegaanduiding achterwege. 
Voor een passant is de enige herkenbaarheid van een woonboulevard de driehoekige 
reclamezuil langs de snelweg. Veel woonboulevards voeren dan ook niet of nauwelijks 
gezamenlijk promotie. De meeste reclame-uitingen zijn afkomstig van de individuele 
winkeliers. 

2.1.6 Vastgoed kwaliteit 

De aspecten die de waarde van het win kelcentrum in het economische verkeer bepalen 
de vastgoed kwaliteit. 
Een belangrijk meetpunt van het functioneren van een winkelcentrum is leegstand . 
Figuur 2. 7 heeft al laten zien wat de leegstand was ten opzichte van het totale aanbod. 
Op de Nederlandse woonboulevards is in totaal 140.194 m2 WVO leegstand. Dit is 5,7 
procent van het totale winkelvloerappervlak. Tien woonboulevards hebben een leegstand 
van meer dan 10 procent van het totale winkelvloeroppervlak, waarvan twee zelfs meer 
dan 20 pracent. De grootste leegstand is te vinden in Megastores in Den Haag, waar 
maar liefst een leegstand is van ruim 21.000 m2 WVO (26%). Ook een andere woonmall, 
Villa Arena, heeft te kampen met flinke leegstand (17%). Dit geeft weer dat niet alleen 
verauderde centra met leegstand te kampen hebben. De leegstand is namelijk te vinden 
op alle generaties en in alle graotteklassen. Door de graotte van de win kelobjecten heeft 
leegstand direct een grate impact op de woonboulevards. 

Volgens het huuronderzoek van de Centrale Branchevereniging Wonen (2006) liggen de 
huurprijzen op woonboulevards beduidend hoger dan bij verspreide bewinkeling. De 
gemiddelde huurprijs op een woonboulevard bedraagt 86 €/m 2

• In figuur 2.8 is deze prijs 
afgezet tegen de gemiddelde huurprijzen van de binnenstad en verspreide bewinkeling. 
Ten opzichte van de binnenstad biedt de woonboulevard gratere winkelruimtes tegen 
lagere huurprijzen. Het huurdiagram geeft grate verschillen in huurprijzen, maar er moet 
gerealiseerd warden dat de functies op de verschillende locaties voorzien in andere 
behoeften. 
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Figuur 2.8: Gemiddelde huren in de branche wonen 
naar locatie (Centrale Branchevereniging Wonen 
2006 

De Nederlandse woonboulevards hebben vaak een versnipperde eigendomstructuur. Van 
de 73 woonboulevards zijn 21 centra van een eigenaar. De overige 52 woonboulevards 
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hebben een versnipperd eigendom. Hierbij hebben meerdere beleggers en eigenaren
gebruikers een 'stukje' van de woonboulevard. Beleggen in winkelvastgoed wint de 
laatste jaren aan populariteit. Door planmatige (deel)ontwikkelingen op woonboulevards, 
worden deze locaties ook steeds interessanter voor beleggers. 

2.2 Diversiteit in woonboulevards 
De data-analyse heeft laten zien dat er een grote diversiteit aan winkellocaties onder de 
noemer 'woonboulevard' vallen. Ze hebben allemaal de nadruk op de branche wonen, 
maar zijn toch heel uiteenlopend. De term woonboulevard is eigenlijk een vlag die 
meerdere ladingen dekt. Het is onmogelijk om woonboulevards als Utrecht en Kanaaldijk 
(Eindhoven) met elkaar te vergelijken. Net als Hoog Catharijne niet valt te vergelijken 
met een willekeurig wijkwinkelcentrum. 
Het is niet het doel van dit onderzoek, en overigens ook niet haalbaar, om voor iedere 
woonboulevard een aparte strategie te formuleren. Daarom is het van belang om 
woonboulevards op te delen in homogene groepen. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk 
het begrip woonboulevard verder afgebakend. De woonboulevards worden in kleinere, 
gelijksoortige groepen, opgedeeld zodat ze geschikt zijn om strategieen voor te 
schrijven. De afgebakende gelijksoortige groepen geven de mogelijkheid om de 
concurrentiepositie van de ( opgedeelde) woonboulevards te bepalen, om vervolgens 
passende strategieen toe te passen . 

Opdelingen van woonboulevards, zoals die in de literatuur worden gehanteerd, zijn 
voornamelijk gebaseerd op fysieke aspecten. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2004b) 
geeft een opdeling van de woonboulevards naar ontstaansgeschiedenis, getypeerd door 
regelgeving en de daaruit voortvloeiende fysieke en functionele aspecten. Deze opdeling 
in generaties is behandeld in hoofdstuk 1. Kooijman (1999) laat een soortgelijke opdeling 
zien, maar legt de nadruk op planmatigheid van ontwikkelingen. De analyse van deze 
opdelingen is weergegeven in bijlage 3. 
De opdeling van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2004b) naar generaties is gebaseerd 
op ontstaansgeschiedenis. Kooijman (1999) plaatst de kanttekening dat woonboulevards 
zowel door nieuwbouw als renovatie als planmatig getypeerd kunnen worden. Als er 
gekeken wordt naar de data-analyse, dan is het onderscheid tussen de eerste drie 
generaties woonboulevards niet meer te maken. Door herontwikkeling en uitbreiding van 
de woonboulevards zijn de grenzen tussen de generaties vervaagd. De nieuwe 
mogelijkheden die nieuw beleid bood zijn overgenomen door woonboulevards uit de 
voorgaande generaties. Alleen de vierde generatie (woonmalls) zijn nog duidelijk te 
onderscheiden. Dit wordt geHlustreerd door figuur 2.9, waarbij de verschillende 
generaties tegen elkaar zijn uitgezet. Hiervoor zijn de woonboulevards uit de vier 
generaties, zoals gebruikt door Fabriek (2005), gekoppeld aan de data van Locatus Retail 
Locatie Verkenner. Er is te zien dat de verschillen tussen de functionele eigenschappen 
van de eerste drie generaties woonboulevards nauwelijks meer waar te nemen zijn. Er is 
te zien dat de filialiseringsgraad hoger ligt bij de latere generaties en het percentage 
winkelvloeroppervlak in de branche wonen lager, maar deze verschillen zijn minimaal. 

Generatie 1e 2.:_1 _ 3" J 4e 
Totaal oooervlak 774.950 626.693 503.820 200.265 
Gemiddeld oppervlak 36.902 34.814 31.489 66.755 
Gemiddeld wvo 1.575 1.418 1.570 991 
Percentage wonen 81,2 79,8 76 1 91,1 
fi lialiserinCJ 61 63 66 46 
Fiquur 2.9: Verschillen tussen de generaties naar functionele aspecten 

Om de vervagende grenzen tussen de woonboulevards te illustreren wordt 
woonboulevard Utrecht als voorbeeld gebruikt. Deze woonboulevard kan beschouwd 
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worden als woonboulevard uit 1 e generatie. Deze generatie heeft als kenmerk dat de 
woonboulevards als vanzelf zijn ontstaan. De ontwikkeling van de woonboulevard heeft 
in de loop der jaren niet stil gestaan en zet zich nog steeds voort (figuur 2.10). De 
oorspronkelijke opzet van woonboulevard Utrecht kenmerkt zich door een diversiteit aan 
solitaire panden (1). In 1988 is de planmatige deelontwikkeling 'Kaap de goede hoop' 
gerealiseerd, met een oppervlak van 16.223 m 2 WVO (2). Ook zijn er verschillende 
andere ontwikkelingen geweest, zoals de komst van IKEA en de recente nieuwbouw 
rondom Lucky Leder (3). Daarnaast zijn er ook plannen om wederom een grote 
planmatige uitbreiding van het gebied te creeren (4). Alles bij elkaar heeft dit geleid tot 
een zeer divers gebied met zowel losse bedrijfspanden als kleine en grote deelgebieden 
zoals. Ook de branchering laat een zeer divers gebied zien. Er zijn trekkers (IKEA), een 
groot aanbod woonzaken (o.a. Montel, Leenbakker), aanverwante branches (BCC & 
Toys"R"Us), maar ook branchevreemde formules (Kwik-Fit) en horeca te vinden. De 
aanwezigheid van dienstverlening en horeca is feitelijk een kenmerk is van de derde 
generatie. 

4 
uur 2.10: Diversiteit van woonboulevard Utrecht 

Er kan dus afgevraagd worden of gebieden als woonboulevard Utrecht nog wel in 
generaties te typeren zijn. De woonboulevards lijken in staat de generatiekloof te 
doorbreken. De ruimtelijke opzet is het enige dat nog verschilt van de planmatig 
opgezette woonboulevards. Terwijl het er op lijkt dat de consument meer waarde hecht 
aan het aanbod, dan aan de opzet. Evers (e.a. 2005) stelt dat de meeste branches op 
woonboulevards 'doelgericht' zijn. Consumenten komen veelal met de auto naar de 
woonboulevard en zijn ook bereid van winkel naar winkel te rijden. Veel winkels hebben 
dan ook eigen parkeervoorzieningen, mede door de grote afstanden die overbrugt dienen 
te worden en de aard van de producten die gekocht worden. Dit beeld wordt bevestigd 
door het 'Koopstromenonderzoek Randstad 2004' (Goudappel Coffeng 2005). Dit 
onderzoek laat zien dat de drie belangrijkste redenen als bezoekmotief van een 
woonboulevard zijn: dichtst bij huis, compleetheid winkelaanbod en compleetheid aanbod 
artikelen. Het onderzoek laat ook zien dat de consument de redenen bereikbaarheid, 
parkeren en sfeer/uitstraling minder van belang vindt. De consument geeft dus te 
kennen dat het 'gemak' centraal staat bij de woonboulevards. In 2006 is er onderzoek 
geweest naar de succesfactoren voor de verhuur van POV locaties; het beleid waarop 
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woonboulevards gestoeld zijn (Zwetheul 2006) . De uitkomsten van de analyse, waarbij 
gekeken is naar factoren die van invloed zijn op de verhuurbaarheid, zijn in figuur 2.11 
weergegeven. Wanneer het draagvlak groter wordt, neemt het succes van de locatie toe. 
Hoe meer concurrerende locaties en hoe sterker deze locaties zijn, des te zwakker is de 
positie van de locatie. Er blijkt dat de aanwezigheid van verschillende branches op een 
locatie het succes vergroot. Er wordt gesteld dat bouwmarkten, sportzaken en bruin- en 
witgoed vaak op de succesvollere locaties zitten. Toch geeft Zwetheul aan dat de nadruk 
op wonen meet blijven liggen. Een trekker met volume (meer dan 5.000 m2 WVO) geeft 
meerwaarde aan een woonboulevard. Dit hoeft geen IKEA te zijn, maar ook een lokale of 
regionale speler kan deze trekkersrol vervullen. De branche waarin deze trekker zich 
bevindt maakt niets uit. Het is opmerkelijk dat parkeren geen meerwaarde biedt voor de 
verhuurbaarheid van een woonboulevard. 

Belana succesfactor 
1 Aanweziqheid trekker 
2 Brancherinq 
3 Concurrentie 
4 Draagvlak 
5 Bereikbaarheid 
6 Zichtbaarheid 
Fiquur 2.11: succesfactoren naar belanq (Zwetheul 2006) 

De onderzoeken van Goudappel Coffeng (2005) en Zwetheul (2006) geven aan dat zowel 
de consument als de belegger grote waarde hechten aan het aanbod op de 
woonboulevard. De woonboulevards hebben nog steeds een doelgerichte winkelfunctie. 
Om deze reden wordt het onderscheid tussen woonboulevards gemaakt op functionele 
aspecten. Deze functionele kwaliteit is van greet belang voor een woonboulevard, maar 
door middel van de overige kwaliteiten kunnen ze zich van elkaar onderscheiden. De 
overige aspecten zullen in de toekomst, bij toenemende concurrentie, meerwaarde 
bieden. Deze onderverdeling naar functionele aspecten wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. 

2.3 Categorisering woonboulevards 
De vorige paragraaf heeft laten zien dat een onderverdeling van de woonboulevards in 
Nederland naar funct ionele aspecten wenselijk is. De woonboulevards worden 
voornamelijk gebruikt voor doelgericht winkelen, waardoor overige aspecten van een 
winkelcentrum naar de achtergrond worden gedreven. Gezien de toegevoegde waarde 
worden deze kwaliteiten in deze paragraaf wel meegenomen. 
Om de woonboulevards te categoriseren in functionele aspecten is gekozen voor een 
opdeling in grootteklassen. Grofweg kan het aanbod woonboulevards opgedeeld worden 
in klein, middel en groot. De kleine woonboulevards hebben een beperkt aanbod, maar 
afdoende om in de behoefte van de consument te voldoen. Deze woonboulevards draaien 
op een klein consumentendraagvlak en hebben een beperkt verzorgingsbereik. Naarmate 
de woonboulevards groter worden veranderen ze van karakter. Het aanbod neemt toe; er 
treedt duplicering op van branches; vergelijkend winkelen is mogelijk en er zijn brand
en lifestyle-stores aanwezig. Met de toename van de grootte van de centra, wordt ook de 
orientatie van de consument hier op groter. De woonboulevards creeren zo een groter 
verzorgi ngsgebied . 
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Aan de hand van de functionele aspecten zijn de woonboulevards als vol gt op te delen: 
• Woonboulevard klein (10.000 - 30.000 m 2 WVO) 
• Woonboulevard middel (30.000 - 50.000 m 2 WVO) 
• Woonboulevard groot (50.000 m 2 WVO en groter) 

In de data-analyse is naar voren gekomen dat twee typen woonboulevards een 
bijzondere positie innemen. De opzet van de woonmalls verschilt wezenlijk van 
woonboulevards met een zelfde afmeting. Het zijn specifieke woonthemacentra met een 
groat aantal kleinere winkelabjecten. Het andere type waonboulevards zijn de centra die 
ontstaan zijn random een trekker. Bekende voorbeelden hiervan zijn Piet Klerkx en 
Morres. Het gaat hier om een trekker van minimaal 5.000 m2 WVO en minimaal 35 
procent van het totale winkelvloeroppervlak van de woonboulevard. De trekker neemt 
een dominante positie in op de woanboulevards. Op sommige locaties geldt dit ook voor 
de vestigingen van IKEA, zoals in Duiven. Er zijn dus nog twee categorieen 
woonboulevards, die een uitzondering zijn op indeling naar klein, middelgrote en grote 
woonboulevards: 

• Woonboulevard rondom een dominante trekker (minimaal 5.000 m 2 WVO en 35 
procent van het totale WVO) 

• Woonmall (mallvormige opzet en minimaal 50.000 m2 WVO) 

De categorisering van de woonboulevards leidt dus tot vijf categorieen. De categorisering 
van de 73 woonboulevards in Nederland is gegeven in bijlage 4. Deze categorisering is 
gemaakt op basis van de kwantitatieve data uit Retail Locatie Verkenner van Locatus. 

In figuur 2.12 zijn de vijf categorieen woonboulevards uiteengezet. Grofweg zijn de 
woonboulevards op te delen in drie groepen: de traditionele woonboulevards, de 
woonboulevards rondom een dominante trekker en de woonmalls. Dit onderscheid is 
gemaakt op de horizontale as van het figuur. De verticale-as maakt een onderscheid 
naar de oppervlakte van de woonboulevard. Wanneer de oppervlakte te klein is wordt het 
centrum niet als woonboulevard beschouwd. Onder de traditionele woonboulevard 
warden de categorieen woonboulevard klein, woonboulevard middel en woonboulevard 
groat verstaan. Deze drie categorieen woonboulevards warden onderscheiden in 
grootteklassen. 
Onder de woonboulevards random een dominante trekker worden de woonboulevards 
verstaan die grotendeels afgestemd zijn op een trekker. Voor deze categorie geldt dat er 
een trekker aanwezig is (winkel in de branche wonen met van minimaal 5.000 m2 WVO) 
en dat deze een dominante positie heeft (minimaal 35% van het WVO). Door het 
beperkte aantal woonboulevards in deze categorie is er geen verder onderscheid 
gemaakt naar graotteklassen. 
Onder een woonmall wardt een woonboulevard verstaan met minimale massa van 
50.000 m2 WVO een mallvormige opzet. Deze categorie is een compleet themacentrum 
in de branche wonen. De minimale massa van 50.000 m 2 WVO is noodzakelijk voor de 
draagkracht van dit concept. 
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In figuur 2.13 is de verhouding tussen het aantal woonboulevards in de categorie 
woonboulevards en het winkelvloeroppervlak aangeduid. De kleine woonboulevards 
vormen in aantal en totaal winkelvloeroppervlak de grootste categorie. De middelgrote 
en grote woonboulevards zijn in kleinere aantallen in Nederland te vinden. Door de 
grotere oppervlakten van deze categorieen is het totale winkelvloeroppervlak aanzienlijk. 
De woonboulevards rondom een dominante trekker en de woonmalls zijn op beperktere 
schaal aanwezig. Er kan gesteld worden dat de traditionele woonboulevards de 
Nederlandse markt van woonboulevards domineren. 
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Fi uur 2.13: Verdelin woonboulevards naar totaal o ervlak en aantal 

In figuur 2.14 is de typering te zien van de vijf categorieen woonboulevards naar 
functionele aspecten. In de volgende paragrafen zullen de vijf categorieen 
woonboulevards en hun kenmerken warden toegelicht. 

Categorie 
I Woonboulevard klein 

II Woonboulevard middel 

III Woonboulevard groat 

IV Woonboulevard random een 
dominante trekker 

V Woonmall 
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Figuur 2.14: Typering van de categorieen woonboulevards naar functionele aspecten 
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2.3.1 Woonbou/evard klein (10.000 - 30.000 m2 WVO) 

In figuur 2.15 zijn enkele voorbeelden van een kleine woonboulevard gegeven. De kleine 
woonboulevard heeft een stadsverzorgende functie . Alie functies uit de branche in/om 
het huis zijn aanwezig. Het assortiment is dus breed, maar door het geringe oppervlak 
vaak niet zo diep. De kleine woonboulevards omvatten veelal een standaard 
branchepatroon. Het zijn vooral lokale ondernemers in de meubelbranche, aangevuld 
met landelijke woonwarenhuizen. Daarnaast neemt de branche doe-het-zelf een 
prominente plaats in op de kleinere woonboulevards. Vaak zijn, op of nabij kleine 
woonboulevards, versnipperde functies te vinden zoals automotive en sport. 
Het gemiddelde vloeroppervlak van winkels op de kleine woonboulevard ligt lager dan op 
de middelgrote en grote woonboulevards. Als er naar de producten wordt gekeken dan 
treedt er nauwelijks duplicering op. De filialisering is bijna 60 procent op de kleinere 
woonboulevards. 

~ . _u __ , 
.1 {ii . 

Woonboulevard Dordrecht . . . . - .. 
2.3.2 Woonboulevard middel (30.000 - 50.000 m2 WVO) 

In figuur 2.16 zijn enkele voorbeelden van een middelgrote woonboulevard gegeven. De 
middelgrote woonboulevard heeft een regionaal verzorgende functie. Het aantal winkels 
op deze woonboulevards is vergroot, net als het gemiddelde winkelvloeroppervlak. Met 
het toenemen van het consumentendraagvlak kan parallel het aantal duplicaties 
toenemen, en zodoende goed functioneren. Naast een toename van het vloeroppervlak 
uit de branches wonen, neemt ook het vloeroppervlak aanverwante branches toe. Het is 
een compleet centrum waar alle landelijke filialen aanwezig zijn. 
De aanvullende branches op de middelgrote woonboulevards zijn branches als speelgoed, 
elektronica, plant & dier en sport. Dit zijn veelal grote gefilialiseerde vestigingen. Ook 
bouwmarkten zijn prominent aanwezig, met een vloeroppervlak varierend tussen de 
3.000 en 6.000 m 2 WVO. 
Op de middelgrote woonboulevard zijn de bekende landelijke filiaalbedrijven te vinden. 
Toch is er ook een groot aantal zelfstandige ondernemers op deze woonboulevards 
aanwezig. Ze vullen voor een groot deel de ruimte van de speciaalzaken op en geven 
diepgang in het assortiment. Hierdoor is de filialisering 57 procent; wat lager is dan op 
de kleine en grote woonboulevards. 
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2.3.3 Woonboulevard groat (50.000 m2 WVO en grater) 

In figuur 2.17 zijn enkele voorbeelden van een grate woonboulevard gegeven. De grote 
woonboulevard heeft een grote verscheidenheid aan winkels in de branche wonen. 
Tevens is er ruimte voor speciaalzaken, brandstores en aanvullende diensten als 
binnenhuisarchitectuur. De consument wordt voldoende winkeloppervlak geboden om 
een dagvullende activiteit te hebben. De grate woonboulevards hebben gemiddeld meer 
dan 30 winkels. De gemiddelde omvang van de winkels is bijna 1. 700 m2 WVO. Dit hangt 
samen met de aanwezigheid van een aantal grate trekkers. Zes van de tien grate 
woonboulevards hebben een IKEA, maar er zijn ook andere trekkers als Hornbach en 
Eijerkamp. Gemiddeld is het winkelvloeroppervlak wonen 79 procent van het totaal 
verhuurde winkelvloeroppervlak. Een aantal grate centra richten zich nog steeds op het 
'pure' concept wonen, zoals woonboulevard Beverwijk waar het percentage maar liefst 98 
procent is. 
Het percentage gefilialiseerd winkelvloeroppervlak is het hoogst op de grate 
woonboulevards met 65 procent. Vestigingen van grate formules als IKEA hebben hier 
debet aan. Toch omvat het aanbod van winkels van zelfstandige ondernemers circa 
20.000 m2 WVO. De zelfstandige ondernemers hebben voornamelijk speciaalzaken en 
winkels in de branche meubel en woninginrichting. Voor grote woonboulevards is ook het 
prominente aandeel horeca kenmerkend. 

Figuur 2.17: Woonboulevard groat 

2.3.4 Woonboulevard random een dominante trekker (grate woonwinkel van 
minimaa/ 5.000 m2 WVO en meer dan 35 procent van het WVO) 

In figuur 2.18 zijn enkele voorbeelden van een woonboulevard random een dominante 
trekker gegeven. Deze categorie woonboulevards maakt een uitzondering op de 
traditionele indeling naar grootte. In Nederland zijn er negen van dergelijke centra, 
waarvan piet Klerkx op bedrijventerrein Zanddonk in Waalwijk de grootste is. Bij de 
meeste woonboulevards random een grote speler zijn aanverwante branches random een 
grate solitaire woonwinkel gegroeid. Er is dan ook nauwelijks sprake van vergelijkend 
winkelen. Deze woonboulevards bestaan feitelijk uit big boxes, zeals deze in het 
buitenland veel te zien zijn. Toch lijkt dit te verschuiven met de komst van een aantal 
woonboulevards random een grate speler die integraal zijn ontwikkeld. Zo bestaat de van 
Gils woonpromenade te Oldenzaal uit een mall met allerlei kleine van Gils filialen en 
landelijke ketens als Trendhopper en Big Boss. 
Net als bij de woonmalls ligt de nadruk op de branche wonen. Gemiddeld is 89 procent 
van het verhuurde WVO in deze branche. De grote trekker in de branche wonen is vaak 
aangevuld met enkele speciaalzaken uit de branche wonen en een bouwmarkt. De 
speciaalzaken zijn veelal afgestemd op het assortiment van de trekker en maken het 
aanbod compleet. Het aantal woonwinkels is laag en varieert van 5 tot 12 vestigingen. 
Deze gebieden staan dan ook bekend om hun grate trekker. In een aantal gevallen 
nemen ze zelfs deze naam aan. Ondanks dat er geen vergelijkend winkelen mogelijk is 
brengt de grate trekker voldoende diepgang in het assortiment. 
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• 
uur 2.18: Woonboulevard random een dominante trekker 

2.3.5 Woonma/1 (mallvormige opzet en minimaal 50.000 m 2 WVO) 

In figuur 2.19 zijn de drie Nederlandse woonmalls gegeven. De woonmall is een integraal 
gepland, ontwikkeld en beheerd woonwinkelcentrum. Het winkelvloeroppervlak is 
minimaal 50.000 m2 WVO om aan de benodigde massa voor het concept te voldoen. De 
woonmalls hebben enkele belangrijke verschillen met de grate woonboulevards. De 
woonmalls zijn overdekt, hebben meerdere verdiepingen en hebben een gezamenlijke 
parkeervoorziening. 
De landelijke formules zijn er te vinden, maar ook veel zelfstandige formules in kleinere 
winkelobjecten. Net als bij de grate woonboulevards is de keuze uitgebreid, waardoor 
vergelijkend winkelen mogelijk is. Het zijn thema-centra waarbij het percentage 
woonwinkels zeer hoog is. Woonmall Alexandrium III en Villa Arena hebben 
respectievelijk 97 en 98 procent van het verhuurde WVO aan woonwinkels. De 
Megastores in Den Haag blijven hierbij achter, mede door het afwijkende concept, met 
slechts 76 procent. De nadruk ligt in de woonmalls op de meubelbranche. 
Qua branchering is er ook een duidelijk verschil waarneembaar. De winkelobjecten zijn 
stukken kleiner dan op de woonboulevards. Gemiddeld is een winkel 987 m2 WVO. De 
grootste objecten zijn nog geen 5.600 m2 WVO. Het aantal woonwinkels varieert van 40 
tot 60. Het aantal gefilialiseerde winkels is in deze gebieden lager. 36 Procent van de 
winkels en 46 procent van het winkelvloeroppervlak is gefilialiseerd. Het grate aantal 
speciaalzaken maakt de woonmalls tot een uniek concept. Er kan dus gesteld warden dat 
een woonmall meer is dan alleen de fysieke opzet. 

IFiguur 2.19: Woonmalls 

2.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er geen eenduidige typering van een 
woonboulevard bestaat. De onderverdelingen op basis van ontstaansgeschiedenis en 
fysieke aspecten blijken niet te voldoen. Een belangrijke reden hiervoor is dat door 
herontwikkeling en uitbreiding veel woonboulevards in opzet zijn gewijzigd ten opzicht 
van hun oorspronkelijke vorm. Daarnaast is het ook niet mogelijk om alle 
woonboulevards op een juiste manier te typeren. 
Van de zes kwaliteiten van een winkelcentrum (locatie, Jigging, fysiek, functioneel, 
commercieel & vastgoed) blijkt de functionele kwaliteit een hoofdrol te spelen in de 
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typering. Het aanbod van producten en winkels is voor de consument een belangrijke 
bezoekreden. De overige kwaliteiten zullen in de toekomst, met een toegenomen 
concurrentiedruk, een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Deze kwaliteiten zullen dan 
de onderscheidende vaardigheden vormen. De overige kwaliteiten worden meegenomen 
in het beslissingsondersteunende model, maar een typering is het beste te maken op 
basis van functionele aspecten. 
Op basis van de functionele aspecten zijn de 73 woonboulevards onderverdeeld in vijf 
categorieen: kleine woonboulevard, middelgrote woonboulevard, grote woonboulevard, 
woonboulevard rondom een dominante trekker en woonmall. Deze categorisering zal 
worden gebruikt om in het beslissingsondersteunende model de advisering beter af te 
stemmen op de woonboulevards. 
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Hoofdstuk 3: De externe omgeving 

De eerste twee hoofdstukken beschrijven het aanbod van de woonboulevards in 
Nederland. Dit hoofdstuk zal specifiek in gaan op de trends en ontwikkelingen die invloed 
hebben op de woonboulevards. Deze analyse van de externe omgeving wordt uitgevoerd 
om voorspellingen over de toekomstige omstandigheden van de woonboulevards te 
krijgen. Hiermee kunnen de overheden en eigenaren/beheerders zich voorbereiden op 
wat onvermijdelijk is, voorkomen wat ongewenst is en beheersen wat beheersbaar is 
(Mintzberg e.a. 2005). Met deze kennis kunnen de herontwikkelingen voor de 
woonboulevards met een slechte marktpositie beter inspelen op de toekomstige 
omstandigheden. 
Veelal is een externe analyse een onderzoek naar de algemene maatschappelijke 
omgeving. Deze bestaat uit Politieke en juridische invloeden, Economische invloeden, 
Sociaal-culturele invloeden en Technologische invloeden (PEST-analyse). De meeste 
trends en ontwikkelingen met betrekking tot woonboulevards zijn internationaal 
waarneembaar. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk ook gekeken naar de buitenlandse 
ontwikkelingen. Het hoofdstuk zal beginnen met de zogenaamde PEST-analyse, gevolgd 
door de buitenlandse verkenning. Vervolgens wordt bekeken wat de uitkomsten van deze 
analyses zullen betekenen voor veranderende samenstelling van de woonboulevards. 
Uiteindelijk moet dit resulteren in de uitgangspunten voor concepten voor 
woonboulevards. 

3.1 PEST-analyse 

De zogenaamde 'PEST'-analyse is een middel om gestructureerd de ontwikkelingen in de 
maatschappelijke omgeving te formuleren. Per paragraaf zullen de invloeden besproken 
worden en wat de effecten daarvan zijn op de woonboulevards. 

3.1.1 Politieke en juridische invloeden 

Ondanks dat het strikte Nederlandse detailhandelsbeleid ruimtelijk goed functioneerde 
heeft de overheid besloten om het beleid dynamischer te maken. Dit beleid is 
opgenomen in de Nota Ruimte, dat sinds 2006 vigerend is. Het is de intentie van de 
overheid om meer kansen te creeren voor de detailhandel. De dynamiek wordt gebracht 
door het gedecentraliseerde beleid, dat gevoerd wordt door de provincies en gemeenten. 
Het uitgangspunt is dat niets per definitie wordt uitgesloten, maar ook dat nieuwe 
vestigingslocaties niet ten koste mogen gaan van de bestaande structuren. Om te 
voorkomen dat er ruimte is voor meerdere interpretaties, is de verplichting tot een 
provinciale detailhandelstructuurvisie ingesteld. Door kaderstelling vooraf weten de 
gemeenten de mogelijkheden, wensen en eisen van de provincie. Indien de plannen 
meerdere provincies betreffen zal de rijksoverheid intervenieren om onduidelijkheid 
tussen de provincies te voorkomen. Provincies en gemeenten kunnen beter en sneller 
beslissen over de plannen, doordat het betrekking heeft op hun directe omgeving. 
Daarbij hoeft de overheid zich niet meer bezig te houden met plaatselijke twisten. 
(Walvius 2005). 

Er kan gesteld warden dat de overheid in het verleden terughoudend is geweest ten 
opzichte van de detailhandel in de periferie. Als de provincies deze houding doorzetten 
verandert de beleidsinhoud feitelijk niet. Er kan gesteld warden dat de manier waarop er 
sturing plaatsvindt verandert en niet zozeer de beleidsinhoud. De Nota Ruimte biedt de 
mogelijkheid tot ingrijpende veranderingen in de detailhandelstructuur, maar zolang de 
provincies terughoudend zijn in hun detailhandelstructuurvisie en de handhaving hiervan 
gaat Nederland op de oude voet door. 
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Indien het beleid versoepeld wordt, ontstaan mogelijkheden voor nieuwe vierkante 
meters, maar ook tot de verruiming van de branchering op de perifere locaties. 
Branchevervaging en parallellisatie zijn al enkele jaren zichtbaar in Nederland. Als 
traditionele product- en branchegrenzen vervagen spreken we van branchevervaging. 
Het assortiment wordt veelal uitgebreid met het groeiende winkelvloeroppervlak. Van 
parallellisatie is sprake als een onderneming aanverwante activiteiten (assortimenten) 
ontplooit en zich zodoende beter kan opstellen. Bij parallellisatie wordt bewust 
geconcurreerd in andere branches, terwijl dit bij branchevervaging slechts om het 
toevoegen van enkele producten gaat (Degenaar e.a. 2006). 
Branchevervaging en parallellisatie zijn door gewenning bij de consument geaccepteerd. 
Grote winkels met een breed assortiment ondervinden in principe ook branchevervaging 
en parallellisatie. In de branche wonen zijn branchevervaging en parallellisatie nog niet 
sterk aanwezig, maar lijken zich in de komende jaren door te zetten (Degenaar e.a. 
2006). Het lijkt er op dat de branche wonen per saldo omzet in gaat leveren. Vooral 
bouwmarkten en tuincentra verkopen steeds meer producten uit de branche wonen. 
Andersom zullen de woondetaillisten ook steeds meer brancheverwante artikelen gaan 
verkopen. Mede door het 'verkopen in sfeerbeelden' zal het assortiment verruimd 
worden. Hierdoor ontstaan kansen voor speciaalzaken op de woonboulevards, die zullen 
fungeren als tegenhanger van de steeds 'breder' wordende woon- en lifestylewinkels. De 
behoefte aan speciaalzaken met een relatief smal maar diep assortiment zal ook de 
komende jaren blijven bestaan (Degenaar e.a. 2006). 

Branchevervaging is een belangrijke ontwikkeling voor de woonboulevards. De 
branchebeperkingen zijn verruimd, waardoor tal van functies buiten de branche wonen in 
deze gebieden te vinden zijn. Ook zien we steeds meer formules en branches op de 
woonboulevards verschijnen die niet in het pure concept wonen vallen. Wekelijks zijn de 
voorbeelden van branchevervaging te zien in de huis-aan-huis folders (figuur 3.1). 

IKEA verkoopt levensmiddelen, Leen Bakker elektronica 

De ontwikkelingen zorgen voor een onduidelijk beleid op de woonboulevards. Het zorgt 
dan ook voor een discussie bij de betrokken partijen. Zo verschillen branchebeperkingen 
niet alleen per provincie, maar ook per woonboulevard. Op sommige woonboulevards zijn 
functies als een supermarkt, sport en speelgoed te vinden. Zo wordt van IKEA gedoogd 
dat ze steeds meer een warenhuis-functie vervullen en zelfs een food-afdeling hebben. 
De Mediamarkt opent steeds vaker haar deuren op de woonboulevards met een groat 
assortiment aan CD's en DVD's. Toch warden supermarkten en cd-winkels wel 
tegengehouden op deze locaties. Daarnaast zorgt dit voor ongenoegen bij andere 
formules die geweerd worden, ondanks dat hun assortiment ook grotendeels in de 
branche wonen ligt. Gezien deze touwtrekkerij is het dan ook niet uitgesloten dat er 
steeds meer binnenstadsfuncties op de perifere gebieden te vinden zullen zijn. 
Het is lastig de grens aan te geven voor branchering van woonboulevards, maar het 
gevoerde beleid van de overheden is niet consequent zoals ge"illustreerd in figuur 3.2. De 
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overheden zouden er goed aan doen om een duidelijke Jijn te trekken. Dit zorgt ook voor 
duidelijkheid bij de detaillisten en de consument. De Nota Ruimte maakt het echter 
mogelijk dat er verschil in beleid optreedt tussen provincies. De angst ontstaat dat 
overheden door druk uit het bedrijfsleven eerder zullen toegeven aan verdere verruiming 
van de branches op de woonboulevards. 

3.1.2 Sociaa/- culturele invloeden 

Als er naar de toekomstverwachting van de Nederlandse bevolking wordt gekeken, dan 
zijn er een aantal ontwikkelingen waar de woonboulevards rekening mee moeten 
houden. De bevolkingsgroei in Nederland lijkt te stagneren. De komende twintig jaar 
stijgt het aantal inwoners met 0,6 tot 16,9 miljoen. Bevolkingsgroei zal voornamelijk 
plaatsvinden in Flevoland met een geraamd percentage van 26 procent. Er zijn ook 
gebieden waar het bevolkingscijfer juist afneemt; zogenaamde bevolkingskrimp. Zo 
wordt in Limburg een daling van het aantal inwoners verwacht van ruim 7 procent. 
Plannen voor woonboulevards kunnen dus niet meer per definitie op bevolkingsgroei 
gefundeerd worden (Centraal Bureau voor de Statistiek 2006). 
Een ander belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing van Nederland. Over heel Nederland 
wordt in 2025 het vergrijzingspercentage geschat op 21 procent (Centraal Bureau voor 
de Statistiek 2006). In de grensgemeenten zullen de vergrijzingspercentages het hoogst 
zijn. Naar verwachting zal Limburg de sterkst vergrijsde provincie zijn, waarbij 25 
procent van de bevolking uit 65-plussers bestaat in 2025. 
Deze toekomstverwachtingen zijn om verschillende redenen relevant voor de 
woonboulevards. Allereerst moet gesteld warden dat de verwachte bevolkingsgroei de 
planvoorraad voor woonboulevards niet dekt. Daarnaast wijzigt de demografische 
samenstelling van Nederland. De inkomenspositie van 65-plussers neemt sterk toe en de 
inkomenspositie zal in 2020 slechts 7 procent lager liggen dan huishoudens jonger dan 
65 jaar (IVBN 2005). De detailhandel moet dus rekening houden met een sterk 
groeiende afzetmarkt van senioren. De ouderen hebben een sterke voorkeur voor de 
'vertrouwde' binnensteden en door de gunstige ligging komt er ook steeds meer 
orientatie op buurt- en stadsdeelcentra. Uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel (2005) komt naar voren dat jonge huishoudens, van 25 tot 35 jaar, het 
vaakst in woonwinkels komen. De jongeren tot 25 jaar en de 65-plussers behoren tot de 
minder frequente bezoekers. Als de woonboulevards niet inspelen op deze doelgroep 
dreigt een afname van consumentenstromen en dus afname van bestedingen. 
Ouderen bezoeken de lastig bereikbare perifere winkelgebieden minder frequent. Er kan 
worden gesteld dat het assortiment van de woonboulevards ook nauwelijks interessant is 
voor de ouderen. Deze doelgroep is namelijk minder verhuisgeneigd en als ze verhuizen 
dan is dat vaak nog kleiner ook. Dit maakt de bestedingen van de ouderen op de 
woonboulevards zeer beperkt. Aan de andere kant zijn ze vaak bereid hun woning op te 
knappen op het moment dat de kinderen uit huis zijn (IVBN 2005). Maar door de 
stijgende koopkracht van ouderen en de verandering van hun leefpatroon kan er wel 
eens veel meer interesse voor de woonbranche komen. 
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Het biedt dus de uitdaging om de groeiende groep ouderen te bereiken. Deze doelgroep 
heeft echter wel een aantal specifieke eisen. Ouderen vragen om veiligheid en 
toegankelijkheid van winkelcentra. Daarnaast hechten ze veel waarde aan persoonlijke 
service. Ouderen hebben een verminderde mobiliteit en daar moet op ingespeeld warden 
IVBN (2005). Enkele voorbeelden van zorgfuncties op woonboulevards zijn weergegeven 
in figuur 3.3. 

"' .·■ 1 

de Baanderij Capelfe XL 
Fi uur 3.3: zor functies o de woonboulevards 

Naast de demografische ontwikkelingen zijn ook de veranderingen in het 
consumentengedrag van belang voor de woonboulevards. Door demografische, 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen is er verandering opgetreden in het 
consumptie- en leefpatroon van de consument. Er warden nieuwe voorkeuren en eisen 
aan de aankoopplaatsen gesteld. Consumenten zijn op zoek naar een concept dat 
compleet is en bij hun voorkeuren past. Het onderscheid tussen de typen winkelen (run, 
fun en doel) is steeds moeilijker te maken. Een deel van de consumenten combineert 
steeds meer activiteiten, waarbij op zoek wordt gegaan naar een winkelgebied dat hierop 
aansluit. Ook bij de woonboulevards wordt dit steeds meer als onderscheidend middel 
gebruikt. Hierbij warden verblijfskwaliteit en beleving steeds belangrijker. Consumenten 
gaan dan ook mee met de ontwikkelingen van schaalvergroting in de periferie om 
zodoende, door het combineren van activiteiten, de tijdsbesteding zo efficient mogelijk te 
maken . De effecten voor woonboulevards zijn nauwelijks te bepalen. Wei is duidelijk dat 
in de toekomst retail branding een belangrijkere rol zal gaan spelen voor 
woonboulevards. Retail branding kan worden omschreven als het plaatsen van een 
winkelcentrum in de markt in termen van identiteit, imago en reputatie (Bryant & 
Ploegmakers 2006). Met de toenemende concurrentie tussen de woonboulevards, zal 
branding steeds meer als onderscheidend middel gebruikt warden om de consument te 
binden. 

3.1.3 Economische invloeden 

De detailhandel heeft een aantal zware jaren gehad. Het bestedingsniveau per hoofd op 
de woonboulevards is teruggelopen naar het bedrag van medio jaren negentig 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004b). Vanaf 2002 kent Nederland een uitzonderlijk 
lange periode van laagconjunctuur, waar nu een einde aan lijkt te komen. De 
verwachting is dat de particuliere consumptie, de koopkracht en het 
consumentenvertrouwen weer zullen gaan stijgen (Centraal Planbureau 2006). Dit is van 
groot belang voor de branche wonen, want de resultaten zijn grotendeels afhankelijk van 
het consumentenvertrouwen (Datamonitor 2006a). 
Het omzetcijfer van de branche in/om het huis is ongeveer gelijk aan dat van 2000. Ten 
opzichte van de omringende land en is dit groeicijfer laag; a Ileen Duitsland zit beduidend 
lager. Als er gekeken wordt naar de branche wonen dan is er een omzetdaling van 16 
procent te zien. De branche wonen blijft hiermee achter bij de detailhandelssector als 
geheel. Toch lopen in deze branche de cijfers nogal uiteen. Zo stegen in 2005 de 
omzetten van de keukenspeciaalzaken en de kurk- en parketzaken ten opzichte van 2004 
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(Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2006). De omzetten van de meubelspeciaalzaken, 
woningtextielzaken, gemengde zaken en slaapspeciaalzaken daalden juist. 
Mede door de economische recessie zijn de discountformules flink in aantal gegroeid de 
afgelopen jaren. Deze schaalvergroting is een van de dominante trends in het 
winkelvastgoed. Feitelijk kent schaalvergroting twee vormen (Evers e.a. 2005): 

• ruimtelijke schaalvergroting door grotere winkels; 
• bedrijfsmatige schaalvergroting door grote winkelbedrijven (filialisering). 

Ruimtelijke schaalvergroting vindt al plaats sinds de trek naar de periferie in de jaren 
'70. Er was vraag naar voldoende winkelvloeroppervlak tegen acceptabele prijzen voor 
volumineuze detailhandel. Sindsdien is het oppervlak van de winkels blijven groeien. Bij 
deze ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de opkomst van category killers 
in steeds meer branches. Een category killer is een grootschalige voorziening die zo 
krachtig is in de branche dat er geen concurrentie aangetrokken kan warden voor het 
centrum. Deze ketens, zoals IKEA en Mediamarkt, weten binnen korte tijd een groot 
marktaandeel te verkrijgen (Gianotten & Haringsma 2006). 
Filialisering is in Nederland in rap tempo opgetreden. Nederland heeft een van de meest 
gefilialiseerde detailhandelsmarkten (Evers e.a. 2005). Toch valt de filialisering in de 
branche wonen mee. Een groot aantal zelfstandigen weet, voornamelijk op de solitaire 
locaties, de filiaalbedrijven het hoofd te bieden. De data-analyse heeft laten zien dat er 
op een groot aantal woonboulevards dezelfde ketens te vinden zijn. Deze ketens hebben 
vaak een grotere omvang dan de zelfstandige detaillisten. Toch zijn de zelfstandige 
ondernemers vaak een aangename verrassing op de woonboulevards. Om zich te 
onderscheiden van de concurrentie moeten woonboulevards de zelfstandige detaillisten 
behouden. Formules als Beter Bed en Leen Bakker zullen de consument ondertussen niet 
meer verrassen, maar trekken wel grote consumentenstromen. Er moet dus een goede 
balans worden gezocht tussen zelfstandige ondernemers en het filiaalbedrijf. Enerzijds 
klaagt de consument over de eenzijdigheid van filialisering, maar anderzijds komen ze 
wel speciaal naar de woonboulevard voor bepaalde formules. 
Het aantal (internationale) filiaalbedrijven lijkt in de toekomst toe te nemen. De 
verwachting is dat door verdere internationalisering de wonenbranche schade op zal 
lopen. Het aantal winkels zal beperkt blijven, maar de aard van de winkels zal schaden. 
Wanneer aan de onderkant van de markt spelers opduiken, zal dit er voor zorgen dat de 
huidige retailers in elkaars segment komen. Het middensegment komt dan in de 
verdrukking. 

3.1.4 Technologische veranderingen 

De consument raakt steeds beter ge'informeerd door nieuwe, snelle 
communicatiemogelijkheden. Hierbij nemen de ontwikkelingen van multichanneling en 
internet een belangrijke plaats in. Het begrip multichanneling is tweeledig. Enerzijds is er 
het onderscheid tussen bijvoorbeeld fysieke kanalen (winkel), kanalen als post (catalogi, 
folders) en telefoon en virtuele kanalen (Internet). Anderzijds is multichanneling ook het 
aanbieden van producten op meerdere locaties, waarbij het assortiment soms qua 
grootte en aanbod gedifferentieerd is (Degenaar e.a. 2006). 
Het gebruik van de verschillende kanalen verschilt sterk per sector en product. In de 
branche wonen orienteert het merendeel van de consumenten zich in de winkel zelf. 
Gemiddeld worden in de orientatiefase 3,6 winkels bezocht. Het is voor de consument 
dus een voordeel wanneer de winkels zich in elkaars nabijheid bevinden. Daarnaast zijn 
de huis-aan-huis folders en merkfolders een door de consument veel gebruikt 
orientatiekanaal (Degenaar e.a. 2006). 
Als er wordt gekeken naar de aankopen op het Internet, dan zijn dit voornamelijk 
functionele producten en herhalingsaankopen. De invloed van Internet op de verkoop op 
woonboulevards is beperkt, maar de orientatie hierop is wel groot. Ongeveer 20 procent 
van de consumenten zegt Internet als orientatiekanaal voor de wonenbranche te 
gebruiken. Internet is nu dus nog een verlengstuk van de folder. De consumenten willen 
nog steeds graag de producten zien voordat ze over gaan tot aankoop (Degenaar e.a. 
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2006). De webwoonwinkels zijn in Nederland wel in opkomst. Internationaal is al te zien 
dat grote spelers grate omzetstijging hebben verkregen door internetverkoop, ondanks 
de grate kosten van de technologie (Datamonitor 2006a). Internet wordt hierbij ook een 
steeds populairdere plaats om ervaringen uit te wisselen. 
Een andere mogelijkheid van Internet is te zien in de Verenigde Staten, waar Internet 
veel gebruikt wordt als middel voor acquisitie voor winkelcentra. De beheerders van 
woonboulevards kunnen hun locatie aanprijzen door beschrijvingen in termen van 
verzorgingsgebied, verhuur, rapporten over rendement en persberichten. Op deze manier 
kunnen naast consumenten, ook detaillisten en beleggers ge'interesseerd warden voor 
een woonboulevard (Bryant & Ploegmakers 2006). 
Van de kleine, middelgrote en grate traditionele woonboulevards heeft slechts een derde 
een website. De negen woonboulevards uit de categorie woonboulevards random een 
dominante speler hebben een uitgebreide website van de trekker. De drie woonmalls 
hebben wel alle drie een uitgebreide website. Er kan dus geconcludeerd warden dat de 
commerciele functie van Internet voor woonboulevards nog maar beperkt is. De meeste 
sites geven alleen informatie over de huurders, openingstijden en de route. Op deze 
manier verhoogt Internet wel de vindkans van de woonboulevard en dus ook de 
omzetkans. Maar de functie van Internet kan veel verder uitgeput warden. Zo laat 
Eijerkamp je op hun site een eigen brochure maken, afgestemd op je persoonlijke 
voorkeuren. Door enkele simpele keuzes te maken in het menu bedienen ze de 
persoonlijke wens van de consument. Zo kan lifestyle van de consument meer 
ge'integreerd warden in de promotionele activiteiten van de woonboulevards. Er liggen 
dus nog veel kansen voor woonboulevards op het gebied van promotie. 

Een ander aspect van technologische aard is de vergrote mobiliteit van de consument. 
Consumenten doen hun aankopen ook over de gemeente-, provincie- en zelfs 
landsgrenzen. Om een grater draagvlak te creeren is bereikbaarheid dus van evident 
belang. Maar hierbij wegen ook allerlei attractiviteitsfactoren en de fricties per 
koopmotief mee. Uit het 'Koopstromenonderzoek Randstad 2004' (Goudappel Coffeng 
2005) kwam al naar voren dat het aanbod van belang was voor woonboulevards, maar 
ook de keuze voor de locatie 'het dichtst bij huis'. De verwachting is dat met de 
toenemende concurrentie onder de woonboulevards de bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid een steeds belangrijkere factor zullen vormen. Dit is een aspect die 
meer kwaliteit geeft aan de woonboulevard in de strijd om de consument. 

3.2 Buitenlandse verkenning 
"De woonboulevard is een typisch Nederlands verschijnsel. Nergens anders in Europa zijn 

dergelijke grootschalige concentraties van woonwinkels te vinden". 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004a: 1) 

Hoofdstuk 1 heeft laten zien dat de Nederlandse overheid zeer goed in staat is gebleken 
ongewenste detailhandelsontwikkelingen te reguleren. Door het gevoerde Ruimtelijk
Economische beleid zijn de woonboulevards in hun huidige situatie gevormd. Als er wordt 
gekeken naar de detailhandelstructuur van de omringende landen dan is waar te nemen 
dat sommige detailhandelsontwikkelingen aan Nederland zijn voorbij gegaan. Met de 
toenemende druk op de Nederlandse detailhandelsmarkt van mondiale retailers en de 
decentralisatie van het beleid van de Nata Ruimte kan de markt veranderen. De 
detailhandel in het buitenland heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt en biedt 
daarom talloze voorbeelden van ontwikkelingen die we in Nederland kunnen verwachten. 
Misschien heeft het Nederlandse beleid er wel toe geleid dat er ontwikkelingen zijn 
tegengehouden die ook best interessant hadden kunnen zijn. 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe andere landen de perifere detailhandelstructuur 
ontwikkeld hebben en vooral wat voor effecten dat gehad heeft op de branche in/om het 
huis. De wereldwijde omzet in de branche wonen is $ 502,9 miljard, wat omgerekend 
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circa € 390 miljard is. De markten die flink groeien zijn Noord-Amerika en Azie 
(Datamonitor 2006a). De Verenigde Staten (VS) zijn een interessante markt om mee te 
nemen in de buitenlandse verkenning. De Verenigde Staten hebben een grote reputatie 
op het gebied van ontwikkelingen van winkelcentra en malls. Veel innovatie in de 
retailbranche, die ook in Nederland waarneembaar is, komt overgewaaid uit de VS. 
Wereldwijd hebben Amerikaanse formules een prominente positie verworven in de 
branches wonen en doe-het-zelf. De omzet in de branche wonen in de VS is 22,4 procent 
van de wereldwijde omzet. Met de groeiende markten zullen de expansiegerichte 
formules uit Amerika een grotere positie verwerven. 
Uiteraard warden ook de Europese landen bekeken. Van de mondiale omzet in de 
branche wonen wordt 49,3 procent in Europa gerealiseerd (Datamonitor 2006a). De 
internationale formules in Nederland zijn veelal van Europese afkomst. De Europese 
detailhandelstructuren liggen ook dichter bij de Nederlandse markt. In Frankrijk is zelfs 
een woonmall te vinden die vergelijkbaar is met de Nederlandse woonmalls. Het project 
Domus (figuur 3.4) is ontwikkeld door Bouwfonds MAB naar voorbeeld van Woonmall 
Alexandrium en Villa Arena. Het winkelvloeroppervlak is ruim 60.000 m 2 WVO. 

Fi uur 3.4: Woonmall Domus naar Nederlands voorbeeld 

Domus is hiermee het enige grootschalige woonthemacentrum buiten Nederland. In het 
buitenland zijn wel structuren te vinden die vergelijkbaar zijn met de woonboulevards, 
maar niet met het pure thema wonen. Een internationale definitie van een 
woonboulevard is dan ook lastig te geven. Het beste is een woonboulevard nog te 
typeren volgens de definitie van het International Council of Shopping Centers (ICSC 
Research 2005) als een 'Non-Leisure-Based Theme-Oriented Centre'. Het thema is dan 
uiteraard de branche wonen. 

3.2.1 Verenigde Staten 

De branches wonen en doe-het-zelf zijn in de VS voornamelijk te vinden als big-box 
formules (superstores & category killers) langs uitvalswegen of geclusterd in een bepaald 
gebied (strip malls, power centers). Een superstore is een grootschalige voorziening 
(trekker) die zo krachtig kan zijn in de branche dat er geen concurrentie aangetrokken 
kan worden voor het centrum (category killer). Een strip mall is een veel voorkomend 
winkelcentrum in Amerika waarbij de winkels als een lint geschakeld zijn. Vaak worden 
deze centra ontwikkeld langs een ontsluitingsas. Dit wordt een Power center genoemd als 
het centrum grater dan ca. 23.000 m2 WVO (250.000 square feet) is en als er drie grote 
trekkers gevestigd zijn die ongeveer 75% (60-90%) van het WVO omvatten (Vernor en 
Rabianski 1993). In Amerika liggen power centra vaak naast regionale malls. De trekkers 
zijn meestal discount-georienteerd zoals Toys"R"Us en Home Depot. De infrastructuur en 
ligging zijn van groot belang voor het slagen van een dergelijk centrum. De Amerikaanse 
strip mall heeft overeenkomsten met de Nederlandse woonboulevard als er gekeken 
wordt naar ligging en functionele uitstraling (doelgericht winkelen), maar verschilt in 
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samenstelling. Door het afschaffen van de branchebeperkingen kunnen strip mall-achtige 
ontwikkelingen ook in Nederland voor komen (Evers e.a. 2005). 

Ter illustratie is een voorbeeld genomen van een willekeurige Amerikaanse strip mall met 
een trekker in de branche wonen. Figuur 3.5 geeh de opzet en samenstelling van de 
Amerikaanse strip mall Great Hills Station in Austin Texas weer. Het centrum is 
gesitueerd bij het knooppunt van twee ontsluitingswegen. De parkeervoorzieningen 
hebben een prominente plaats in het gebied. De vormgeving heeh een ondergeschikte 
rol ten opzicht van de bereikbaarheid. Zoals gesteld verschilt de branchering ten opzichte 
van Nederlandse perifere locaties. De branchering kent geen beperkingen en het centrum 
voorziet dan ook in uiteenlopende branches. De grate trekkers zijn Bed Bath & Beyond 
(woonwinkel) en Border's Books (boekwinkel). Verder is er bijvoorbeeld ook nog 
elektronica, mode en horeca te vinden. Maar ook clusteringen op strip malls met 
supermarkten en warenhuizen zijn niet vreemd in de VS. 

Great Hills Station 
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Figuur 3.5: Great Hills Station, Austin (Texas) 
Bron: www.endeavor-re.com 

In de Verenigde Staten hebben grate formules in big-boxes een dominantie positie in de 
branche in/om het huis. Hierbij nemen deze trekkers soms wel formaten aan die net zo 
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groat zijn als een complete woonboulevard in Nederland. Deze trend van 
schaalvergroting is ook in Nederland steeds duidelijker te zien. Wereldwijd is IKEA de 
grootste woonformule met 2,5 procent van de omzet (Datamonitor 2006a). IKEA wordt 
gevolgd door verschillende formules die in de Verenigde Staten en veelal oak in Canada 
en Latijns-Amerika zeer groat zijn. Deze formules bestrijken tussen 0,5 en 1,1 procent 
van de mondiale omzet. De grootste Amerikaanse woonformules zijn Bed Bath & Beyond 
(BBB), Federated Department Stores Inc (Bloomingdale's & Macy's), Williams-Sonoma 
Inc (o.a. Pottery Barn, West Elm & Williams Sonoma Home) en Linens 'n Things (LnT). 
Op het gebied van bouwmaterialen/doe-het-zelf zijn de formules Home Depot en Lowe's 
grate spelers met respectievelijk 7,5 en 3,9 procent van de mondiale omzet 
(Datamonitor 2006b). Er zijn nog geen concrete plannen naar buiten gekomen dat deze 
formules Europa en Nederland willen veroveren, maar nu er meer ruimte lijkt te komen 
voor dergelijke formules wordt niets uitgesloten. 

3.2.2 Europa 

Doordat het detailhandelsbeleid in Europa per land verschilt, is er een grate diversiteit in 
detailhandelstructuren zichtbaar. In Europa zijn perifere strip mall-achtige 
ontwikkelingen zeals in Amerika zichtbaar, maar er zijn ook gesloten 
detailhandelstructuren. Deze paragraaf zal niet alle Europese landen behandelen, maar 
schetst een beeld van de situatie in de omliggende landen in West-Europa. Adaptatie van 
structuren uit deze landen wordt het meest reeel geacht. Dit geldt in mindere mate voor 
Oest-Europa waar grootschalige winkelcentra als paddestoelen uit de grand schieten. De 
ontwikkelingen zoals in Oest-Europa zijn interessant, maar er wordt niet verwacht dat 
Nederland zo drastisch zal 'vermalliseren'. 
Als er wordt gekeken naar perifere ontwikkelingen, dan zien we voornamelijk in Spanje 
en Frankrijk een grate diversiteit aan snelwegontwikkelingen. In Frankrijk zijn deze 
snelwegontwikkelingen contrasterend met het grote aantal kleine speciaalzaken in de 
woonbranche. Kijken we dichter bij huis dan is in Belgie de Boomsesteenweg als een 
commerciele strip waar te nemen. Dit gebied langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel 
omvat verschillende solitaire functies in big boxes zonder eenheid. In Duitsland heeft het 
beleid van de zogenaamde fachmarkte geleid tot versnipperde voorzieningen. Deze 
voorzieningen liggen echter niet solitair langs snelwegen zeals in Frankrijk en Spanje, 
maar meestal bij knooppunten aan de rand van steden. 
Het is typerend voor al deze centra in Europa dat er nauwelijks samenhang in de 
gebieden is. De bezoekers parkeren voor de winkel die ze gaan bezoeken, mede doordat 
voetgangersvoorzieningen nauwelijks te vinden zijn. Door de verkeerde situering van het 
parkeren zijn de gebouwen gedoemd solitair te blijven (Evers 2005). Oak de grate 
diversiteit van functies zorgt niet voor een natuurlijke synergie. Net als in de VS is er een 
grate verscheidenheid aan branches in de perifere gebieden. De consument bezoekt de 
voorzieningen om hele verschillende redenen (run, fun & doel). Figuur 3.6 illustreert de 
gemeleerde samenstelling van de gebieden. In het winkelgebied 'Im Baisert' is een kleine 
25.000 m 2 WVO winkels te vinden. De drie winkels (Bauhaus, Mega-Mobel en Aldi) zijn 
strikt van elkaar gescheiden en hebben ieder hun eigen parkeervoorzieningen. 

Er kan gesteld warden dat qua opzet de buitenlandse grootschalige 
detailhandelsconcentraties de structuur hebben van de eerste generatie woonboulevards. 
De gebieden Iijken min of meer spontaan gegroeid. Er is nauwelijks samenhang tussen 
de voorzieningen en de gebieden zijn zeer introvert. In omringende landen zijn ook 
perifeer grootschalige malls te vinden, maar hier zijn nauwelijks winkels in de branche 
wonen te vinden. 
Ondanks de grate omzetten op de Europese markt in de branche wonen blijft dynamiek 
bestaan. De Iaatste jaren hebben een groot aantal Duitse winkelformules Nederland 
betreden, waaronder Aldi, Mediamarkt en Hornbach. Maar ook uit andere landen zien we 
formules richting Nederland komen. Recentelijk werden de eerste vestigingen van de 
Zweedse discounter Jysk geopend en nu lijkt ook het Oostenrijkse Lutz Nederland te 
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willen veroveren. Een aantal andere Europese spelers maken wellicht ook plannen om 
Nederland te betreden. Hierbij meet gedacht warden aan spelers als MF! furniture Group 
Pie (keukens en slaapkamers), Kingfisher (formules als B&Q, Castorama, Brico Depot, 
Screwfix) en OBI (doe-het-zelf). Expansie van Europese formules naar Nederland lijkt 
een ontwikkeling die in voile gang is. Het zal een kwestie van tijd zijn voor we een 
nieuwe formule kunnen verwelkomen. 

Figuur 3.6: Winkel gebied 'Im Baisert' te Rastatt 
Bron: www.weisenbur er.de 

3.3 Veranderende samenstelling van woonboulevards 
Dit hoofdstuk heeft inzicht gegeven in de trends en ontwikkelingen die betrekking hebben 
op de woonboulevards. Toekomstige veranderingen op de woonboulevards zullen een 
samenloop van trends en ontwikkelingen zijn. De komende jaren zal de branchering op 
deze perifere gebieden het grootste twistpunt blijven. Om deze reden is geschetst hoe de 
perifere gebieden in het buitenland zijn samengesteld ender een vrijer 
detailhandelsbeleid. Alles wijst er op dat er in de toekomst ook in Nederland nieuwe 
functies toegevoegd zullen warden aan de woonboulevards. Sommige van deze nieuwe 
functies zijn al incidenteel te zien en sommige lijken nag ver weg. Maar het zal een 
kwestie van tijd zijn voordat er nieuwe functies op woonboulevards warden toegelaten. 

In de branche wonen wordt een verschuiving van de traditionele samenstelling verwacht. 
De komst van nieuwe buitenlandse retailers als IKEA en Hornbach lijkt niet te stuiten. 
Gezien de trend van schaalvergroting moet rekening worden gehouden met een 
toenemende grootte van het winkelvloeroppervlak. Hiermee samenhangend is de 
opkomst van de discountformules, zeals Kwantum en Leen Bakker. 
Aan de andere kant zullen brand- en lifestylestores steeds meer populariteit winnen. De 
consument heeft waardering voor speciaalzaken. Brandstores als Bruynzeel en Hastens 
veroveren langzaam Nederland en de verwachting is dat er nog vele zullen volgen. Ook 
lifestylewinkels, zeals Armani Casa en Zara Home, zullen zich in Nederland laten zien. 
Deze partijen zullen zich eerst op de Al-winkelgebieden aandienen, maar de kans is 
groot dat oak de stap naar de woonboulevards wordt gemaakt. 
Dit alles gaat ten koste van de traditionele meubeldetaillist die zich niet voldoende weet 
te onderscheiden. Innovatie vanuit de bestaande detaillisten is dan oak nodig voor 
continu"iteit. 

In de groep in/om het huis vallen meer branches dan de branche wonen. De verwachting 
is dat deze branches zich steeds meer op perifere locaties gaan vestigen. Het gaat hier 
niet alleen om bouwmarkten, maar oak om branches als computer, auto & fiets en radio 
& tv. Deze winkels hebben een assortiment met producten die minder frequent 
aangekocht warden. Deze branches verdwijnen steeds meer uit het Al-winkelgebied door 
de hoge huurprijzen veer het benodigde oppervlak. Daarnaast wensen deze 
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voorzieningen goedkope parkeergelegenheid voor de deur. Vestiging op de goed 
bereikbare perifere gebieden lijkt dan ook voor de hand liggend. 

Ook is de kans groat dat er buiten de groep in/om het huis, andere branches op de 
woonboulevards komen. Dit zijn voornamelijk winkels die een groat oppervlak en 
goedkopere winkelmeters behoeven. Hierbij moet rekening gehouden warden met de 
zogenaamde 'category killers'. In de branche sport & spel zullen we steeds meer 
speelgoedwinkels en sportspeciaalzaken zien. Maar ook grootschalige voorzieningen in de 
groep vrije tijd lijken in opkomst. Denk hierbij aan producten als muziekinstrumenten en 
kantoorartikelen. Daarnaast moeten ook de 'XL' supermarkten niet uitgesloten warden 
als toekomstige speler op de woonboulevards. De megasupermarkten stellen eisen aan 
de kwaliteit van locatie en ligging. Deze zouden wel eens overeen kunnen komen met 
een groot aantal woonboulevards. 
Traditioneel worden deze branches niet getypeerd als 'doelgericht' winkelen, maar door 
hun schaalgrootte worden ze dit wel. De schaalvergroting zorgt voor multichanneling in 
deze branches. Computerwinkels kunnen bijvoorbeeld in stadscentra accessoires 
verkopen, terwijl ze op perifere locaties het complete assortiment kunnen aanbieden. 

3.4 Conclusie 
De algemene maatschappelijke omgeving van de woonboulevards heeft tal van 
ontwikkelingen laten zien die van belang zijn voor de woonboulevards in Nederland. De 
Nota Ruimte zorgt voor een nieuwe fase in het detailhandelsbeleid. De nota is nog te pril 
om de effecten te kunnen meten, maar de verwachting is dat het detailhandelsbeleid 
langzaam versoepeld zal warden. Dit biedt mogelijkheden voor de woonboulevards, maar 
er dient wel een duidelijke strategie gekozen te worden om te voorkomen dat de 
gebieden een ongedefinieerd karakter krijgen. 
Bovendien duiden veel trends en ontwikkelingen op een groei van de woonboulevards. 
Echter het gevaar schuilt hem in de ongecontroleerde groei van de woonboulevards. De 
economie trekt aan en dit zal zorgen voor een nieuwe groep detaillisten. Daarnaast lijken 
de trends van ruimtelijke en bedrijfsmatige schaalvergroting door te zetten. Nederland 
zal de komende tijd nog meer internationale spelers op de woonboulevards krijgen. Deze 
ontwikkelingen zijn tegenstrijdig met de vraag naar nieuwe meters op de 
woonboulevards. Door de stagnatie van de bevolkingsgroei zal verzadiging al snel 
optreden. Er zal dus een balans moeten worden gezocht om een scheefgroei van 
woonboulevards te voorkomen. Hierbij is het ook van belang of het consumentengedrag 
zal wijzigen. 
Als we kijken naar de ontwikkelingen in het buitenland dan zijn er twee belangrijke 
conclusies te trekken. Allereerst is te concluderen dat de ontwikkeling van perifere big
box formules in Nederland effectief is geweerd. Er is in vergelijking met een aantal 
landen nauwelijks sprake van bedrijvigheid langs snelwegen. Daarnaast vindt er veel 
meer clustering van voorzieningen plaats. Ten tweede is in het buitenland waar te nemen 
dat er veel meer voorzieningen random de functie 'wonen' gesitueerd zijn. Enerzijds is dit 
vervuiling van het 'pure' concept van de woonboulevards, want veel voorzieningen 
vervullen een solitaire functie en hebben geen synergie. Anderzijds meet er ook eens 
goed gekeken worden naar voorzieningen die de woonboulevards in Nederland kunnen 
completeren en wat de effecten hiervan in Nederland zullen zijn. 

Uiteindelijk leidt dit tot de volgende belangrijke punten die de uitgangspunten vormen 
voor de concepten in het volgende hoofdstuk: 
Politiek & Juridisch 

• Brancheverruiming 
• Branchevervaging 

Sociaal-cultureel 
• Lichte toename bevolking 
• vergrijzing 
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• Consument wordt steeds gri lliger 
• Lifestyle 

Economisch 
• Schaalvergroting (ruimtelijk & bedrijfsmatig) 
• Aantrekkende economie 

Technologisch 
• Multichanneling 
• Kansen voor Internet 
• Mobiliteit / bereikbaarheid 

Buitenlandse verkenning 
• Samenvoeging groat aantal branches (brancheverruiming ) 
• Opkomst category killers (schaalvergroting) 
• Groot aantal internationale retailers (bedrijfsmatige schaalvergroting) 
• Locatie (bereikbaarheid) 
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Hoofdstuk 4: Concepten 

De data-analyse in hoofdstuk 2 heeft laten zien dat bij een aantal woonboulevards het 
onderscheidende vermogen ontbreekt. Het aanbod van de woonboulevards is 
gethematiseerd, maar er is betrekkelijk weinig variatie in de vormgeving en 
samenstelling van de woonboulevards. Er wordt dan ook vaak door de consument gesteld 
dat de woonboulevards 'veel van hetzelfde' zijn. In de regio's met een groot aanbod 
zullen de woonboulevards steeds meer onderscheidend moeten zijn om de 
concurrentiestrijd aan te kunnen met de nieuwe grootschalige centra. 
Het doel van dit hoofdstuk is het opstellen van concepten voor woonboulevards. Voor de 
conceptontwikkeling liggen de trends en ontwikkelingen uit het vorige hoofdstuk ten 
grondslag. Deze concepten illustreren de mogelijkheden van deze locaties. De concepten 
kunnen als deelontwikkeling van een bestaande woonboulevard worden ontwikkeld of 
kunnen de totale structuur gaan domineren. Met de introductie van de woonmalls is al 
gebleken dat nieuwe concepten niet per definitie succesvol zijn. Om deze reden zijn er 
diepte-interviews afgenomen bij verschillende partijen die betrokken zijn bij de 
woonboulevards. Het doel van de interviews is het verkrijgen van randvoorwaarden voor 
de realisatie van de opgestelde concepten. Op deze manier wordt getoetst hoe de 
betrokken partijen over de mogelijkheden van de concepten denken. Hierdoor wordt ook 
bepaald welke concepten het best toepasbaar zijn voor welke categorieen 
woonboulevards. 
Dit hoofdstuk zal eerst de concepten voor de woonboulevards behandelen . Per concept 
wordt uiteengezet op welke trends en ontwikkelingen ze inspelen. Vervolgens wordt de 
methodiek van diepte-interviews behandeld. Aansluitend worden de uitkomsten van de 
diepte-interviews gegeven. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met de koppeling van de 
concepten aan de vijf categorieen woonboulevards en de randvoorwaarden die hier aan 
gesteld word en. 

4.1 Conceptvorming 
Inspelend op de trends en ontwikkelingen uit het vorige hoofdstuk zijn er 13 concepten 
ontwikkeld voor de woonboulevards. Ieder concept is een toekomstvisie voor de 
woonboulevards. Sommige concepten zijn herkenbaar en lijken dicht bij bestaande 
woonboulevards te staan. Andere concepten zijn meer abstract van aard. De concepten 
zijn denkrichtingen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. In figuur 4.1 is een 
overzicht gegeven van de 13 concepten voor de woonboulevards. Deze concepten 
warden vervolgens per stuk behandeld. Er wordt dan ingegaan op de trends en 
ontwikkelingen die ten grondslag liggen voor het concept en de mogelijke uitwerking die 
het concept kan krijgen. 
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Concept I Kemmerkem 

1. Buitenlandse strip mall 
Een strip mall is een veel voorkomend winkelcentrum in het buitenland, waarbij de winkels als een lint geschakeld zijn. De strip 
malls zijn gemakscentra met een goede bereikbaarheid en winkels in uiteenlopende branches. 

2. Power centrum 
Een Power centrum is een strip mall met een grater winkelvloeroppervlak, waarbij grate trekkers een dominante positie 
innemen. 

3. NL.C 
Het concept NL.C is gebaseerd op de vraag naar grootschalige winkelvoorzieningen in de periferie. In omringende landen is te 
zien dat de branche wonen onderdeel uit maakt van deze zogenaamde Urban Entertainment Centers. 

De woonboulevard wordt een virtuele wereld waarin de consument ongestoord rond kan snuffelen. Doordat de orientatie van 
4. E-boulevard het product op het Internet gebeurd komt de woonboulevard in haar huidige functie te vervallen. De woonboulevards bestaan 

uit grate hallen waarbij de showrooms in feite het maaaziin van het bedrijf ziin. 

5. WoonHal 
De woonHal is een clustering van kleinere woon- en speciaalzaken om zodoende een betere marktpositie te krijgen. Het 
samenbrengen van diverse producten uit verschillende zaken biedt een completere woninginrichting aan. 

Het concept MKBoulevard bestaat uit de clustering van het grote aantal zelfstandige ondernemers in de branche 'in en om 
6. MKBoulevard het huis'. Deze versnipperde functies worden geclusterd rondom een of twee landelijke formules of juist grote lokale trekkers 

die de trekkracht moeten vergroten. 

Het concept van woonstop & shop is gebaseerd op de gemakswinkels voor de runshopper. De consument wil namelijk zo snel 
7. Woonstop & shop mogelijk de gewenste producten op de woonboulevard aanschaffen om zodoende direct weer naar huis kunnen. De consument 

qaat in deze qebieden niet verqelijkend winkelen dus de verblijfsfunctie vervalt. 

8. De VTWoonboulevard 
Het concept VTWoonboulevard gaat verder dan de huidige woonmalls. Door middel van shows, productdemonstraties, 
tentoonstellingen, adviezen, workshops en nog veel meer moet het een dagje uit warden voor het hele gezin. 

9. Off-price & Outlet Het off-price & outlet shoppen moet de consument voorzien in de behoefte aan merkproducten. Het is een merkendorp met 
shoppen kleine winkels die tezamen een vriendelijk verblijfsklimaat creeren. 

10. P.C. Woonstraat 
Het concept van de P.C. Woonstraat is de vertaling van de exclusiviteit van de P.C. Hooftstraat naar de woonboulevard. Het 
concept bestaat uit een groat aantal relatief kleine specialistische winkels. 

11. Zorgwoonboulevard 
Het concept zorgwoonboulevard speelt in op de ontwikkeling van vergrijzing in Nederland. Naast detailhandel in de branche 
wonen moeten er ook zorgfuncties komen die afgestemd zijn op deze doelgroep. 

12. Full-service De Full-service woonboulevard moet een totaalconcept zijn, die de consumenten ondersteunt in trajecten als een verbouwing of 
woonboulevard de aankoop van een nieuwe woning. De basis wordt dan ook gelegd door de dienstverlenende functies en speciaalzaken. 

13. Binnenstedelijke 
Het concept van de binnenstedelijke woonboulevards verplaatst de woonboulevards van de periferie naar de centrale 
winkelgebieden. De basis van deze stadsboulevards zullen gevormd worden door de formules die al in het Al-winkelgebied te 

woonboulevard 
vinden zijn. De nadruk zal komen te liggen op de accessoires en de eenvoudig mee te nemen producten. 

Figuur 4.1: 13 concepten voor de woonboulevards 
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4.1.1 Buitenlandse Strip Mall 

Een strip mall is een veel voorkomend winkelcentrum in het buitenland, waarbij de 
winkels als een lint geschakeld zijn. De strip malls zijn gemakscentra met een goede 
bereikbaarheid en winkels in uiteenlopende branches. 
Het concept van de strip mall speelt in op de trend van brancheverruiming op de 
woonboulevard. De laatste jaren zien we steeds meer branches op de woonboulevards 
komen. De buitenlandse studie heeft laten zien waar dit toe kan leiden en is dan ook de 
aanleiding van dit concept. 
De verschijningsvorm en het functionele karakter van de buitenlandse strip mall komt 
sterk overeen met de Nederlandse woonboulevard. De woonboulevards lijken er 
uitermate geschikt voor om ook andere branches te huisvesten. Dit zijn voornamelijk 
doelgericht functies uit de groep 'in/om huis'. Hierbij moet gedacht warden aan 
computerwinkels, elektronicawinkels, maar ook aan dierenwinkels en sportwinkels. Er 
zijn al verschillende voorbeelden te vinden van deze branches op de bestaande 
woonboulevards. Door de concurrentiedruk in de foodbranche lijken de woonboulevards 
ook geschikt voor supermarkten. 
De buitenlandse strip malls dienen het gemak van de consument. Deze komen 
doelgericht voor een product en de bereikbaarheid is dan een belangrijk element van dit 
concept. De voorzieningen zijn introvert en door het uiteenlopende karakter is er 
nauwelijks sprake van synergie. Deze locaties bieden een goede mix tussen het 
Grootwinkelbedrijf en het midden- en kleinbedrijf. 

I Figuur 4.2: Illustratie Buitenlandse Strip Mall 

Kenmerken van het concept Buitenlandse Strip Mall: 
• Verruimde branchering 
• Doelgericht winkelen 
• Goede bereikbaarheid langs ontsluitingswegen 
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4.1.2 Power centrum 

Een Power center kan gezien warden als een strip mall met een grater winkelvloer
oppervlak, waarbij grate trekkers een dominante positie innemen. 
Het concept Power centrum is net als de strip mall gebaseerd op brancheverruiming. De 
buitenlandse studie heeft laten zien dat op Power centra een groat aantal grootschalige 
filiaalbedrijven te vinden is. Dit concept sluit aan op de ruimtelijke en bedrijfsmatige 
schaalvergroting. 
Gezien de opkomst van steeds meer grate internationale retailers in de branche wonen, 
lijkt oak Nederland klaar voor Power centra. De infrastructuur en ligging zijn van nag 
grater belang voor het welslagen van dit concept, dan bij de strip mall. Op deze manier 
kan een groat draagvlak gecreeerd warden. De opzet van Power centra is net als de strip 
mall onsamenhangend door de introverte houding van de retailers. In het buitenland is te 
zien dat er synergiekansen zijn tussen Power centra en nabij gelegen regionale malls. 
De trekkers van Power centra zijn meestal discount-georienteerd zoals Toys"R"Us en 
Home Depot. Als er naar Nederland gekeken wordt kan er gedacht warden aan een 
clustering van functies in de branche 'in & om het huis'. Voorbeelden van geschikte 
formules zijn IKEA, Hornbach, Praxis XL en Intratuin. Als brancheverruiming wordt 
geaccepteerd dan zijn ook formules als Mediamarkt, Perry Sport en Toys"R"Us zeer 
geschikt. Oak bieden deze centra ruimte voor andere winkels die kunnen profiteren van 
de spin-off van deze trekkers. Vooral het midden- en kleinbedrijf lijkt hier voor geschikt. 

Intratuin 
IKEA 

\_ -0 
__ t_\ 

Hornbach 
Fi uur 4.3: Illustratie Power centrum 

Kenmerken van het concept Power centrum: 
• Grote discount georienteerde trekkers 
• Uitstekende bereikbaarheid fangs ontsluitingswegen 
• lntroverte houding trekkers 
• Schaalvergroting en filialisering 
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4.1.3 NL.C 

In omringende landen is te zien dat de branche wonen onderdeel uit maakt van deze 
zogenaamde Urban Entertainment Centers. Het concept NL.C is gebaseerd op de vraag 
naar grootschalige winkelvoorzieningen in de periferie. 
Het concept NL.C gaat nog een stap verder in de brancheverruiming op de perifere 
locaties dan de vorige concepten. Doordat de woonboulevards onderdeel warden van een 
compleet winkelaanbod speelt het concept in op ruimtelijke schaalvergroting. Het 
concept bedient de consument in haar vraag naar entertainment en leisure. 
De Nederlandse consument wil grootschalige winkelvoorzieningen in de periferie. 
Nederland is rijp voor de malls naar Amerikaans voorbeeld en de woonboulevards maken 
hier onderdeel van uit. De consument wil niet alleen naar meubels kijken, maar ook echt 
kunnen winkelen. Het gemak speelt hierbij een grate rol, want alles moet in een 
winkelcentrum te verkrijgen zijn. Het concept is vernoemd naar het gelijknamige plan 
van MAB voor een Nederlands Leisure Centre (NL.C). Het oorspronkelijke plan voor NL.C 
was gericht op woonaccessoires en tuinartikelen. Dit concept gaat een stap verder en 
richt zich op clustering met de woonboulevards. Waar de vorige concepten nog steunden 
op de branche wonen, bestaat het programma van dit concept grotendeels uit reguliere 
retail, zoals in de centrumgebieden te vinden is. 
Buiten Nederland zijn al verschillende soortgelijke concepten ontwikkeld. Gezien de grate 
leisure component warden deze centra ook wel Urban Entertainment Centers genoemd. 
Binnen dit concept vallen onder meer Bluewater (Engeland / 130.000 m2 WVO), 
Wijnegem Shopping Centre (Belgie / 60.000 m2 WVO) en Centro (Duitsland / 70.000 m 2 

WVO). De branche wonen zal in dit concept dus slechts een onderdeel vormen van deze 
complete bovenregionale malls. Dit is gedeeltelijk al zichtbaar in het winkelgebied 
Alexandrium. 
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Fi uur 4.4: NL.C 
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Kenmerken van het concept NL.C: 
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• Woonboulevard vormt een onderdeel van een compleet centrum 
• Brancheverruiming 
• Schaalvergroting 
• Entertainment/ Leisure 
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4.1.4 e-boulevard 

De woonboulevard wordt een virtuele wereld waarin de consument ongestoord kan 
snuffelen. De oorspronkelijke functie van orienterend winkelen op woonboulevards komt 
te vervallen, doordat de orientatie van het product op het Internet gebeurt. Deze 
woonboulevards bestaan uit grate hallen waarbij de showrooms in feite het magazijn van 
het bedrijf zijn. 
De e-boulevards gaan in op de trend van multichanneling en de ontwikkeling van het 
Internet. Met de opkomst van het Internet heeft ook de e-commerce haar plaats 
verworven in de detailhandel. De verwachting is dat het Internet het fysieke winkelen 
niet kan vervangen. De consument wil namelijk nog steeds graag de producten in de 
winkel zien, alvorens het te kopen. Toch zal het veranderende consumentengedrag leiden 
tot andere woonboulevards. 
Aan de ene kant kunnen we een consument verwachten die graag rondkijkt in de 
compleet ingerichte showrooms of voorbeeldwoningen. De consument wint met deze 
bezoekjes informatie om vervolgens de gewenste producten online te bestellen. Dit 
gebeurt al in grote mate met bijvoorbeeld elektronische apparatuur. De fysieke winkel 
wordt het informatiekanaal, terwijl de consument de producten online bestelt met vele 
Euro's korting. Dit kan een goed alternatief zijn voor merkproducten uit het 
middensegment, maar de verwachting is dat dit gezien de aard van het product niet 
opgaat voor de meubelbranche. De prijzen van de producten ligt hoger en de keuze voor 
een product in de branche wonen is vaak gebaseerd op emotie. De verwachting is dan 
juist dat de consument het orienterend winkelen thuis gaan doen en de aankopen in de 
winkel. De consument gaat af op sfeerbeelden zoals deze in de folders en op Internet te 
vinden zijn. De consument kan zo een afgewogen keuze voor een product maken. De 
consument hoeft vervolgens alleen nog maar te kijken of het product daadwerkelijk aan 
de verwachtingen voldoet. Woonwinkelen wordt voor de consument op deze manier een 
stuk gemakkelijker. Door uitvoerige websites is het aanbod van een woonboulevard 
bekend. Als het vergelijkend winkelen niet meer nodig is, kan een woonboulevard 
bestaan uit magazijnen van woonwinkels op goed bereikbare locaties. Door de 
toenemende bereikbaarheid van de consument kan de woonboulevard ook een veel 
groter draagvlak creeren. 

Fi uur 4.5: Illustratie e-boulevard 

Kenmerken van het concept e-boulevard: 
• Multichanneling 
• Internet 
• Woonwinkels met showroom in het magazijn 

T. Walvius 47 



~.A ______ _ ~ Toekomst voor de woonboulevard? ! 

4.1.5 WoonHal 

De woonHal is een clustering van kleinere woon- en speciaalzaken om zodoende een 
betere marktpositie te krijgen. Het samenbrengen van diverse producten uit 
verschillende Winkels biedt een completere woninginrichting aan. 
Het all-in-one concept WoonHal meet tegenwicht bieden aan de trend van bedrijfsmatige 
schaalvergroting in de branche wonen. Kleinere winkels warden zo in staat gesteld 
dezelfde winkelbeleving te bieden als de grote formules. Door clustering van het 
assortiment ontstaat er de mogelijkheid om te verkopen in sfeerbeelden. 
Het samenbrengen van diverse producten uit verschillende zaken biedt een completere 
woninginrichting aan. Er kan zelfs samenwerking worden gezocht met kunstenaars, 
studenten van creatieve opleidingen en meubeldesigners. Een dergelijke clustering kan 
verschillende gezichten krijgen. 
Naar het voorbeeld van de opzet van inkoopcentrum Trends & Trade in Venlo kan een 
grote winkel gevormd warden volgens het 'shop in shop' principe. De verschillende 
standhouders bevoorraden zelf hun gehuurde stands. De consument kan uit alle stands 
producten aanschaffen en afrekenen bij een gezamenlijke kassa. De stands kunnen ook 
gecombineerd worden tot voorbeeldkamers. De presentatie in sfeerbeelden zorgt er voor 
dat de producten uit de verschillende winkels elkaar versterken. 
Het concept kan ook opgezet worden naar het voorbeeld van de Beverwijkse Bazaar. In 
dit winkelcentrum zien we al tal van wonenaanbieders met onder meer gordijnen, 
woningdecoratie, meubelen, tapijten, verlichting en zonwering. Hierbij warden de 
producten in tegenstelling tot Trends & Trade juist in kleine speciaalzaakjes verkocht met 
eigen personeel en een eigen kassa. De charme wordt verkregen doordat er een groot 
aantal aanbieders van specialistische producten zijn. Door de clustering van deze winkels 
moet een verrassende winkelomgeving gecreeerd worden . 

I Figuur 4.6: Illustratie Woon Hal 

Kenmerken van het concept Woon Hal : 
• Shop-in-shop principe 
• Speciaalzaken 
• Presentatie in sfeerbeelden 
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4.1. 6 MKBoulevard 

Het concept MKBoulevard bestaat uit de clustering van het grote aantal zelfstandige 
ondernemers in de branche 'in en om het huis'. Deze versnipperde functies worden 
geclusterd rondom een of twee landelijke formules of juist grote lokale trekkers die de 
trekkracht moeten verg rot en. 
Dit concept is de tegenhanger van de bedrijfsmatige filialisering op de woonboulevards. 
Door het grote aanbod zelfstandige ondernemers kan er een hoog serviceniveau geboden 
worden aan de consument. Daarnaast wordt op deze manier een verrassend aanbod 
geboden. 
De clustering van het midden- en kleinbedrijf kan gesteund worden door een 
koepelorganisatie. Zelfstandige ondernemers blijken niet altijd in staat om een 
renderende vestiging op een woonboulevard te organiseren. Een koepelorganisatie kan 
een bepaalde oppervlakte huren van de vastgoedbelegger. De koepelorganisatie staat 
zodoende garant voor afname door een van haar leden, waardoor een lagere huurprijs 
bedongen kan worden. De koepelorganisatie is zodoende ook nauw betrokken bij haar 
leden. De meerwaarde komt van het advies over promotie, winkelindeling, 
verkooptechnieken en dergelijke. 

Fi uur 4.7: Illustratie MKBoulevard 

Kenmerken van het concept MKBoulevard: 
• Lage filialiseringsgraad 
• Woonboulevard met een eigen gezicht 
• Hoog serviceniveau 
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4.1.7 Woonstop & shop 
Het concept woonstop & shop is gebaseerd op de gemakswinkels voor de runshopper. De 
consument wil namelijk zo snel mogelijk de gewenste producten op de woonboulevard 
aanschaffen om zodoende direct weer naar huis kunnen. De consument gaat in deze 
gebieden niet vergelijkend winkelen, dus de verblijfsfunctie vervalt. 
Het concept Woonstop & shop versterkt de doelgerichte functie van de woonboulevards. 
Het speelt in op de toenemende mobiliteit van de consument en is in feite de 
tegenhanger van de trend om meer beleving in het winkelen te brengen. 
De functies op deze woonboulevards zijn afgestemd op het runshoppen. Het gaat hier 
dus om winkels op het gebied van bouwproducten, diervoeding, tuinmeubilair en 
bestrating. De branchering ligt op het grensvlak tussen groothandel en detailhandel. Er 
meet een helder en afdoende aanbod zijn . De consument meet zo snel mogelijk de 
producten in de auto krijgen, het liefst nag zonder de auto uit te hoeven. De consument 
weet water te verkrijgen is, koopt dit in grate hoeveelheden, laadt dit in de auto die voor 
de deur staat en is binnen 15 minuten weer weg. De clustering van de groothandels op 
een juiste manier maakt het tot een efficient functionerend concept. Een voorbeeld van 
een dergelijk concept is de formule Bouwmaat. Door meerdere winkels te clusteren kan 
een compleet doelgericht assortiment warden verkregen. 

Kenmerken van het concept woonstop & shop: 
• Doelgericht winkelen 
• Groothandel/ detailhandel 
• De branche 'in/om het huis' 
• Grote gemakswinkels met een breed assortiment 
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4.1.8 De VTWoonbou/evard 

Het concept van de VTWoonboulevard gaat verder dan de huidige woonmalls. Door 
middel van shows, productdemonstraties, tentoonstellingen, adviezen, workshops en nog 
veel meer moet het een dagje uit worden voor het hele gezin. 
De VTWoonboulevard speelt in op de trend om meer winkelbeleving in winkelcentra aan 
te brengen. Door de combinatie met verschillende media speelt het concept in op de 
trend van multichanneling. Door de verbeterende bereikbaarheid van de consument weet 
dit concept voldoende draagvlak te krijgen, want het krijgt een leisurefunctie. 
De VTWoonboulevard wordt een echt dagje uit voor het hele gezin. Dit geldt dus niet 
alleen voor Pasen en Kerst, maar voor iedere dag van de week. De woonboulevard moet 
het verlengstuk warden van bladen als VT Wonen, Living, Residence en programma's als 
Eigen Huis & Tuin. Daarnaast wordt het imago van deze media gebruikt om in te spelen 
op de Lifestyle wens van de consumenten. Een actief centermanagement organiseert 
shows, demonstraties en tentoonstellingen. Dagelijks kunnen bezoekers 
interieuradviezen krijgen en is deelname aan workshops mogelijk. Ook zullen er 
productdemonstraties plaatsvinden, volgens het try & buy principe. Dit maakt de 
woonboulevard tot een ware happening voor jong en oud en geeft meer interactie tussen 
de producten en de consument. 
De basis wordt gelegd door de aanwezigheid van leisurefuncties, die niet zouden 
misstaan in een recreatiepark, zoals een kinderspeelparadijs, workshop- en 
demonstratiezalen en een theater. Er kan zelfs aan de toevoeging van een hotel of 
saunacomplex gedacht worden. Daarnaast komt er een groot aanbod van hoogwaardige 
horeca. Om de consument een dele dag te vermaken moet de woonboulevard uit 
voldoende massa bestaan en komt hiermee dus tegemoet aan de trend van ruimtelijke 
schaalvergroting. De branchering bestaat uit een breed en diep assortiment in de 
branche wonen. Dit wordt aangevuld met aanverwante branches, maar ook met 
huishoudelijke en luxe artikelen. Dit omvat koffiespeciaalzaken, kookwinkels maar ook 
winkels die gespecialiseerd zijn in home entertainment. De VTWoonboulevard zal niet 
alleen de zintuigen van het oog, maar ook die van de tast, gehoor en geur. 

vtwoonboule~r 

Kenmerken van het concept VTWoonboulevard: 
• Leisure/ Lifestyle 
• Interactie tussen product en consument 
• Multichanneling (Magazines, televisie, Internet & woonboulevard) 
• Breed en diep assortiment wonen 
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4.1. 9 Off-price & Outlet shoppen 

Het off-price & outlet shoppen moet de consument voorzien in de behoefte aan 
merkproducten. Het is een merkendorp met kleine Winkels die samen een vriendelijk 
verblijfsklimaat creeren. 
Het concept Off-price & Outlet shoppen is gebaseerd op het succes van de bestaande 
Outlet Centers in Nederland. Dit concept speelt in op de vraag van de consument naar 
hoogwaa rdige merkproducten. 
Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 'off-price retailers' en 'outlet 
retailers'. Een factory outlet store is eigendom van de fabrikant en deze beheert de 
winkels ook. De fabrikant verkoopt de artikelen direct aan de consument. Een off-price 
retailer is een discounter die merkproducten goedkoper verkoopt dan ergens anders. 
Ondanks dat deze twee soorten winkels verschillen kunnen ze wel goed samenkomen in 
een winkelcentrum. De meeste outlet-centers hebben namelijk ook een mix tussen deze 
twee soorten winkels (Vernor & Rabianski 1993). Het concept off-price & outlet shop pen 
bedient het hogere segment en een combinatie met discountformules is dus niet 
wenselijk. Door de economische ontwikkelingen in Nederland worden steeds meer 
mensen in staat gesteld merkproducten te kunnen veroorloven. De merken voorzien in 
de behoefte van Lifestyle producten van de consumenten. Het speelt in op de 
ontwikkeling van de bedrijfsmatige schaalvergroting van merken die hun producten ook 
in hun eigen winkels Willen verkopen. 
In Roosendaal is eind 2006 het derde Nederlandse Factory-Outlet-Center (FOC) geopend. 
In omringende landen zijn ook tal van dergelijke centra te vinden. Deze FOC's herbergen 
verschillende winkels met de nadruk op het interieur en huishoudelijke artikelen. 
Daarnaast zijn er in Nederland oak al tal van 'off price retailers' buiten de FOC's te 
vinden, zoals de formules Loods 5 en Woonstore. 
Het concept 'Off-price & Outlet shoppen' moet meer bieden dan een gezellig merkendorp 
voor toeristen. Het meet er voor zorgen dat de consumenten een geregelde 
bezoekfrequentie krijgen. Hierbij moet gebruik gemaakt warden van het impulsieve 
aankoopkarakter van de consument in deze centra. Als er geen meubels gekocht warden 
moet de consument op zijn minst met enkele woonaccessoires naar huis. Het imago van 
het centrum en een vriendelijk verblijfsklimaat zijn hiervoor van groat belang. De 
mogelijkheid bestaat om hierbij aansluiting te zoeken bij bestaande FOC's, maar het 
thema kan met voldoende kritieke massa sterk genoeg zijn om solitair te functioneren. 

n -------
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Kenmerken van het concept Off-price & Outlet shoppen : 
• Mix tussen off-price en outlet shoppen 
• Groot aanbod merken in kleine win kels 
• Vriendelijk verblijfsklimaat 
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4.1 .10 P.C. Woonstraat (Brand Villages) 

Het concept van de P.C. Woonstraat is de vertaling van de exclusiviteit van de P.C. 
Hooftstraat naar de woonboulevards. Het concept bestaat uit een groat aantal relatief 
kleine specialistische Winkels. 
Het concept P.C. Woonstraat is in feite de tegenhanger van de discountformules op de 
woonboulevards en de daarmee gepaarde bedrijfsmatige filialisering. Het concept moet 
exclusiviteit brengen op de woonboulevards. 
De Nederlandse woonboulevards warden qua prijsklasse getypeerd door winkels in het 
lage- en middensegment. Woonmalls als Villa Arena zetten in op het midden-plus 
segment, maar het hoge segment is zelden te vinden. De detaillisten in het hoge 
segment lijken zich niet op woonboulevards te willen vestigen. Ook is gebleken dat 
concepten in het hogere segment, zoals het Arsenaal, niet klakkeloos te kopieren zijn. 
Het concept van de P.C. Woonstraat is de vertaling van de exclusiviteit van de P.C. 
Hooftstraat naar het interieur. Het concept bestaat uit een groat aantal relatief kleine 
winkels met een divers en specialistisch aanbod. Het concept omvat luxe brandstores en 
exclusieve meubelzaken, maar biedt ook ruimte voor kunst en architectuur. Naast 
designmeubelen is er ook een groat aanbod aan woonaccessoires. Dit is de plek om een 
Burberry dekbedovertrek aan te schaffen, maar ook om een kast met Swarovski 
kristallen te laten ontwerpen. Het is een ontmoetingsplaats voor de Nederlandse elite. 
Het bieden van extra service, zoals 'valet parking', is voor een dergelijk concept van 
groot belang. 

Fi uur 4.11: Illustratie P .C. Woonstraat 

Kenmerken van het concept P.C. Woonstraat: 
• Woonwinkels in het hoge segment 
• Exclusiviteit 
• Hoog serviceniveau 
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4.1.11 Zorgwoonboulevard 

Het concept zorgwoonboulevard speelt in op de ontwikkeling van vergnJzing in 
Nederland. Naast detailhandel in de branche wonen moeten er ook zorgfuncties komen 
die afgestemd zijn op deze doelgroep. 
Het concept Zorgwoonboulevard speelt in op de ontwikkeling van de toenemende 
vergrijzing in Nederland. De zorg is een groeimarkt in Nederland en de woonboulevards 
moeten hier op in inspelen. 
Gezien de steeds groter wordende groep (welvarende) ouderen lijkt er ruimte in de 
markt te voor dit concept. Vooral de nieuwe groep ouderen die er aan komt lijkt geld te 
willen investeren in hun woning. De winkels op de Zorgwoonboulevard moeten 
afgestemde producten voor de ouderen aanbieden. Hierbij is aandacht nodig voor 
klantvriendelijkheid en service. De producten die aangeboden worden in deze centra 
moeten ook gemonteerd, geplaatst of aangesloten worden. Het concept zal ook een veilig 
onderkomen moeten bieden die goed bereikbaar is. 
Naast detailhandel in de branche wonen moeten er ook zorgfuncties komen die 
afgestemd zijn op deze doelgroep. Dit kan varieren van vestigingen van Welzorg en 
Groenekruiswinkel tot aan winkels voor relaxfauteuils, rolstoelen en rollators. De 
Zorgwoonboulevard is door de specialisatie op het wonen een verlengstuk van de 
zorgboulevards zoals die nu ontwikkeld worden. Het concept kan zelfs gecombineerd 
worden met seniorenwoningen. Er moet echter wel voor gewaakt worden dat de ouderen 
niet onderschat worden. Dat deze doelgroep grote waarde gehecht aan comfort betekent 
niet automatisch dat het saai moet zijn. 

Fi uur 4 .12 : Illustratie Zor woonboulevard 

Kenmerken van het concept Zorgwoonboulevard: 
• Service & klantvriendelijkheid 
• Afgestemd assortiment in de branche wonen 
• Veilig onderkomen 
• Goede bereikbaarheid 
• Zorgfuncties 
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4.1.12 Full-Service Boulevard 

De Full-service woonboulevard moet een totaalconcept zijn ter ondersteuning van 
consumenten in trajecten als een verbouwing of de aankoop van een nieuwe woning. De 
basis wordt dan ook gelegd door de dienstverlenende functies en speciaalzaken. 
De Full-service Boulevard is er op gericht om een compleet centrum te maken op het 
gebied van wonen. Het biedt de consument meer gemak doordat alle functies onder een 
dak te vinden zijn. De retailers kunnen op deze manier profiteren van een grotere 
doelgroep die ze weten te bereiken. 
De consument moet zich bij een verandering in de woonsituatie buigen over de 
financiering, de planning, de inrichting en nog veel meer. Dit zijn vaak beslissingen waar 
de consument vaak niet in thuis is, waardoor het lastig is een weloverwogen keuze te 
maken. Stel de consument overweegt de aankoop van een nieuwbouwwoning. Als een 
geschikt object is gevonden zal eerst het financieringsvraagstuk beantwoord moeten 
worden. Vervolgens moet de consument op verschillende tijdstippen keuzes maken over 
de oplevering. Indien voor meerwerk gekozen wordt zal de consument op verschillende 
tijdstippen verschillende showrooms moeten bezoeken. Daarnaast moet de consument 
ook gaan nadenken over de inrichting van de woning en zorgen dat het verhuizen vlot 
verloopt. Dit gebeurt naast de dagelijkse werkzaamheden van het huishouden. 
De Full-service woonboulevard moet een totaalconcept zijn die de consumenten 
ondersteunt in dergelijke trajecten. De basis wordt dan ook gelegd door speciaalzaken en 
de dienstverlenende functies. De speciaalzaken moeten de professionele doe-het-zelver 
voorzien in ender meer sanitair, deurklinken, dakkapellen of zelfs serres. Daarnaast geeft 
de aanwezigheid van ender meer makelaars, hypotheekadviseurs, bouwplanners, 
aannemers, architecten en binnenhuisarchitecten meerwaarde aan deze gebieden. Door 
een geoliede samenwerking tussen de verschillende functies moet het de consument 
duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn. Aanvullend bestaat er natuurlijk de mogelijkheid 
een nieuw interieur uit te zoeken in het grote assortiment woonzaken. Het concept van 
de full-service woonboulevard zal dus een uitvalsbasis worden voor consumenten die 
actief bezig zijn met hun woning. 

~ 
NVM 

Fi uur 4.13: Illustratie Full-service Boulevard 

Kenmerken van het concept Full-service Boulevard : 
• Dienstverlenende functies 
• Grote kennis aanwezig 
• Presentatie in sfeerbeelden 
• All-in-one concept 
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4.1.13 Binnenstedelijke woonbou/evard 

Het concept van de binnenstedelijke woonboulevards verplaatst de woonboulevards van 
de periferie naar de centrale winkelgebieden. De basis van deze stadsboulevards zullen 
gevormd worden door de formules die al in het Al-winkelgebied te vinden zijn. De 
nadruk zal komen te liggen op de accessoires en de eenvoudig mee te nemen producten. 
Dit concept integreert de woonboulevards met het bestaande winkelaanbod in de 
binnensteden en vormt hierdoor een compleet centrum. Dit speelt in op de 
brancheverruiming door aansluiting te zoeken bij de andere branches. Daarnaast is het 
de tegenhanger van de doelgerichte woonboulevards met introverte woonwinkels in big
boxes. 
In tegenstelling tot de trek van de stad naar de periferie, vestigen woonwinkels zich juist 
in het stadscentrum. Dit concept brengt het funshoppen op de woonboulevards. De 
voornaamste artikelen op deze binnenstedelijke woonboulevards zijn dan ook 
woonaccessoires. De consument komt hier om eens lekker woonideeen op te doen en 
impuls aankopen te doen. 
De basis van deze stadsboulevards zullen gevormd warden door de formules die al in het 
Al-winkelgebied te vinden zijn. Grote warenhuizen als V&D en Bijenkorf bieden al een 
aanzienlijk aanbod aan meubelen en woonproducten. Daarnaast kan de combinatie 
warden gezocht met formules die gedeeltelijk overlappende assortimenten voeren als 
Xenos, Hoyng, Hema, Handyman, Zara Home, Lifestyle en Prenatal. Maar ook 
cadeauwinkels als Expo lijken hier op zijn plaats. Misschien biedt deze clustering we/ 
mogelijkheden voor perifere formules die een binnenstadsvestiging openen, bijvoorbeeld 
een city-IKEA. 
De clustering van functies die verwant zijn met woning en interieur kunnen als trekker 
fungeren. Een groot deel van de winkels in de branche wonen zijn ook prima in staat om 
te renderen in het A2-winkelgebied. 

Kenmerken van het concept Binnenstedelijke woonboulevard 
• Compleet centrum; onderdeel van de binnenstad 
• Groot aanbod accessoires 
• Verruimde branchering 
• Hoge filialiseringsgraad 
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~A ______ ____. ~ Toekomst voor de woonboulevard?! 

4.2 Interviews 
Dat de concepten uit de vorige paragraaf zijn gebaseerd op trends en ontwikkelingen, 
betekent niet per definitie dat ze succesvol zijn. Er is meer onderzoek nodig om te kijken 
of de concepten ook toekomst hebben op de Nederlandse woonboulevards. Een manier 
om dit te toetsen is gebruikt te maken van de kennis van deskundigen die op 
verschillende manieren betrokken zijn bij de woonboulevards. Om deze kennis te krijgen 
zijn er diepte-interviews afgenomen. Op deze manier warden de randvoorwaarden voor 
de concepten bepaald. 
Deze paragraaf beschrijft het uitgevoerde veldonderzoek. Eerst zal de opzet van de 
interviews worden besproken. Vervolgens worden de bevindingen van de interviews 
besproken. De uitkomsten van de interviews zullen in de volgende paragraaf worden 
behandeld. 

4.2.1 Opzet interviews 

Het doel van het veldonderzoek is om aan de hand van de kennis van de deskundigen 
randvoorwaarden op te stellen voor de concepten voor de woonboulevards. De gegevens 
die verkregen worden zijn zodoende overwegend kwalitatief en verkennend van aard. 
Voor het toetsen van de concepten en het opsteffen van de randvoorwaarden voor 
woonboulevards is het van belang dat er doelgericht informatie wordt verzameld. Van 
tevoren is immers bekend wat voor informatie er nodig is. Er is al veel kennis aanwezig 
en het onderwerp is al sterk omlijnd. Voor deze informatieverzameling ligt interviewen 
voor de hand, omdat er gezocht wordt naar opinies, gedachten en kennis. Hierdoor kom 
je niet alleen te weten wat de keuzes zijn, maar ook waarom. Voor dit kwalitatieve 
onderzoek is dan ook de methodiek van open interviews gekozen, in de vorm van 'face to 
face' gesprekken. 
Een zogenaamd diepte-interview is namelijk geschikt voor open en ingewikkelde vragen. 
De interviewer kan net zo lang doorvragen totdat de opinies en gedachten optimaal 
beschreven kunnen worden. Het nadeel hiervan is wel dat het moeilijker te organiseren 
is. Daarnaast is het niet mogelijk om te generaliseren op basis van enkele diepte
interviews. Voor dit onderzoek zal een betrekkelijk klein aantal deskundigen ge'interviewd 
worden. Er zal gezocht worden naar een selecte groep deskundigen die allen op een 
ander vlak van de vastgoedmarkt opereren. Hierdoor wordt het onderwerp vanuit 
verschiflende perspectieven beficht. Op deze manier kan een uiteenlopend beeld worden 
geschetst van de randvoorwaarden van de concepten. De volgende groepen deskundigen 
zijn ge'interviewd, het getal erachter geeft weer hoeveel deskundigen uit de 
desbetreffende groep zijn ge'interviewd: 

• Retailer (1) 
• Koepelorganisaties retailers (2) 
• Provincie (1) 
• Ontwikkelaar (1) 
• Bel egger ( 1) 
• Adviesbureau (1) 

Er is gekozen voor deze groep deskundigen door de brede insteek van dit onderzoek. In 
de praktijk werken deze deskundigen nauw samen bij de ontwikkeling van de 
woonboulevards. Er is niet gekozen voor diepte-interviews met consumenten, omdat dit 
om een andere methodiek vraagt. Het doel van dit veldonderzoek is om 
randvoorwaarden te formuleren en dit kan het beste door de professionals worden 
beoordeeld. 
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......._ __ ~ _________________ T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_?_. !____. 

Uitvoering interviews 

De verschillende deskundigen zijn benaderd naar aanleiding van hun betrokkenheid bij 
de woonboulevards. Het leggen van contact met interessante personen om te 
interviewen is betrekkelijk eenvoudig verlopen. Door de voorkennis uit dit onderzoek en 
met behulp van de afstudeerbegeleiders en het netwerk van SCM was het eenvoudig de 
juiste personen te benaderen. Op een ontwikkelaar na, hebben alle benaderde personen 
ook daadwerkelijk een interview afgelegd. Dit illustreert wellicht de actieve houding van 
de betrokken partijen ten aanzien van de problematiek op de woonboulevards. 
Naar de deskundigen is vooraf een document verstuurd waarin de opzet van het gesprek 
en de dertien concepten kort werden behandeld. Dit document en de lijst met 
ge"interviewden is bijgevoegd als bijlage 5. Het verstuurde document geeft slechts 
beperkte informatie van de concepten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
deskundigen zodoende meer ruimte krijgen voor eigen interpretatie. Op deze manier 
ontstaat er meer ruimte voor discussie over de randvoorwaarden. 

Tijdens het gesprek is per concept de mening van de deskundigen over het concept 
gevraagd. Op deze manier zijn de sterke en zwakken punten van de concepten 
opgetekend en zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie gegeven. Door 
de verschillende invalshoeken van de deskundigen zijn deze randvoorwaarden scherp 
afgebakend. Tijdens de behandeling van de concepten kon al opgemaakt warden voor 
welke categorieen woonboulevards de concepten geschikt waren. De categorisering van 
de woonboulevards werd pas na de behandeling van de verschillende concepten 
gegeven. Vervolgens werd ter controle, samen met de deskundigen bekeken, welke 
concepten bij welke categorie woonboulevard zou passen. Hierdoor kon getoetst warden 
of dit overeen kwam met randvoorwaarden die bij de concepten gegeven werden. 
Uiteindelijk werd op deze manier een overzicht verkregen van de randvoorwaarden voor 
de concepten en bij welke categorie woonboulevards ze zouden passen. 

Voor de opmerkelijke opzet van het interview lagen enkele redenen ten grondslag. Ten 
eerste was het wenselijk dat de deskundigen niet te veel informatie hadden, zodat ze zelf 
actief mee zouden denken aan de conceptvorming. Op deze wijze werden de opgestelde 
concepten getoetst, maar werden er ook nieuwe ideeen aangedragen. Bovendien gaven 
de deskundigen op deze manier een ongekleurd standpunt over de concepten en hun 
visie over de haalbaarheid daarvan. Het was dus ook zaak om de deskundigen tijdens het 
interview niet te sturen. Er moesten neutrale vragen worden gesteld om te voorkomen 
dat de deskundigen op ideeen zouden warden gebracht. 
Door de categorisering van te voren niet bekend te maken kon er vrij over de concepten 
gesproken warden. De deskundigen hoefden niet na te denken over de theorie van de 
categorisering tijdens de behandeling van de verschillende concepten. Dit voorkwam een 
belemmering van het gesprek. Door het later opvoeren van deze categorisering ontstond 
er ook een mogelijkheid tot toetsing van de uitspraken die de deskundigen eerder 
hadden gedaan. 

4.3 Uitkomsten interviews 
In totaal zijn er zeven deskundigen ge"interviewd. Uit de diepte-interviews is de mening 
van deskundigen ten aanzien van de concepten naar voren gekomen. Dit heeft geleid tot 
de randvoorwaarden voor de concepten voor woonboulevards. Daarnaast heeft dit ook 
geleid tot een koppeling tussen de concepten en de vijf categorieen woonboulevards. 
Deze koppeling geeft weer wat de mogelijke concepten kunnen zijn voor de verschillende 
categorieen woonboulevards. 
Allereerst zullen de randvoorwaarden voor de concepten behandeld warden zoals die 
naar voren kwamen tijdens de diepte-interviews. De randvoorwaarden geven aan wat de 
overeenkomsten en verschillen waren tussen de diverse interviews. Vervolgens worden 
de koppelingen tussen de concepten en de categorieen woonboulevards gegeven. 
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4.3.1 Randvoorwaarden concepten 

De randvoorwaarden voor de concepten zijn de uitwerking van de diepte-interviews die 
gehouden zijn met de deskundigen. De randvoorwaarden zullen per concept behandeld 
warden. 

1. Buitenlandse strip mall 
Als er wordt gekeken naar de opzet en de doelgerichte functie van strip malls, dan zijn 
de deskundigen het er over eens dat ze veel weg hebben van bestaande 
woonboulevards. Het grate verschil met het buitenland zit hem in de verruimde 
branchering. Vanuit het huidige detailhandelsbeleid is het niet mogelijk om een dergelijk 
concept in de markt te zetten. Nu de 12 provincies in hun detailhandelstructuurvisie zelf 
kunnen bepalen wat wenselijk is, kan er brancheverruiming ontstaan. 
De meningen over de brancheverruiming op perifere centra zijn verdeeld. Er zijn 
voorstanders van het pure concept wonen, maar het merendeel vindt het onvermijdelijk 
dat er andere doelgerichte branches als witgoed en sport toegevoegd warden. Er zijn ook 
enkele voorstanders om grootschalige supermarkten toe te laten. De deskundigen zijn 
het er wel over eens dat, als er brancheverruiming optreedt, het wenselijk is dat de 
branches geclusterd warden. 

Er meet gewaakt warden voor het verschil tussen Nederland en de landen waar de strip 
malls succesvol zijn. De strip malls zijn te vinden in landen waar veel ruimte is en de 
grand goedkoop. Op deze manier kunnen heel veel omliggende kleine dorpen zonder 
eigen voorzieningen bediend warden. Dit is in Nederland, met haar fijnmazige 
detailhandelstructuur, minder haalbaar. Een ligging buiten de steden zou in Nederland 
een te grate impact hebben op de bestaande detailhandelstructuur. De buitenlandse strip 
mall is echt een doelgericht winkelcentrum met een goede ontsluiting en afdoende 
parkeervoorzieningen. De meeste deskundigen zijn van mening dat een dergelijk concept 
aan de rand van de stad thuis hoort. Een deskundige zag toekomst in het concept als 
afscheiding van bedrijfsterreinen. 

De deskundigen vragen zich af of je een strip mall meet nastreven als concept. De strip 
mall meet niet als een woonboulevard warden gezien, maar als gebieden die historisch zo 
zijn gegroeid. In feite is de term mall een verkeerde benaming voor dergelijke centra. 
Het gaat om de minder gedefinieerde woonboulevards met een klein verzorgingsgebied. 
Door de doelgerichte functies is een hoge omzetsnelheid noodzakelijk. Dit leidt tot de 
komst van het filiaalbedrijf die een hogere omzetsnelheid kunnen maken. De nadruk zal 
dan op het lagere segment komen te liggen. Dergelijk centra kunnen op een greet aantal 
locaties ontstaan, doordat een beperkt draagvlak nodig is. 

2. Power centrum 
Alie gei'nterviewde deskundigen wijzen een clustering van grate trekkers in de weide af. 
Een clustering is wel wenselijk, maar dan met andere retailers uit het midden- en 
kleinbedrijf op een randstedelijke locatie. De mening is dat er kansen gemist warden als 
de andere retailers geen aansluiting zoeken bij de consumentenstromen van de grate 
trekkers. Tech zijn er ook kritische noten geplaatst over de synergie tussen deze big
boxes en de andere retailers. De grate trekkers maken gebruik van een one-stop-shop 
concept, waardoor de consument helemaal niet meer naar andere winkels hoeft. Daarbij 
bestaat er angst dat de andere retailers verdrukt warden door het geweld van de grate 
trekkers. Toch is een greet aantal deskundigen van mening dat een dergelijke 
aankoopplaats het voordeel heeft dat het wel op de 'mental map' van de consument 
wordt geplaatst. Om dit concept te realiseren is dan ook een goede ruimtelijke opzet en 
ruimtelijke synergie nodig. Zodoende biedt dit concept een uitstekende mogelijkheid tot 
vergelijkend winkelen. Veelal werd dit concept vergeleken met grate woonboulevards als 
Kruisvoort in Breda en Ekkersrijt nabij Eindhoven. 
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Uit de interviews kwam naar voren dat het lastig is om de grote trekkers in Nederland te 
sturen. Uit het verleden is gebleken dat er veel krachten werken op de locatiekeuze van 
een trekker. Het is geen simpele afweging van de beleidsmakers op basis van ontsluiting, 
fysieke ruimte en draagvlak. De economische krachten die op deze keuzes doorwerken 
hebben in het verleden al tot grote onenigheid geleid. Hierbij komt dat de grote trekkers 
geen moeite hebben met een solitaire vestiging. De deskundigen zien graag een 
clustering met een groot aantal andere retailers, maar er zijn maar weinig locaties in 
Nederland waar deze clustering mogelijk is. De infrastructuur moet sterk genoeg zijn om 
een dergelijke ontwikkeling te dragen en er moet voldoende ruimte zijn. De 
verkeersdrukte rondom een trekker als IKEA is nu al groot, laat staan als daar 30.000 m2 

WVO aan toegevoegd wordt. Een multimodale ontsluiting van deze gebieden is dan ook 
wenselijk om overbelasting van de infrastructuur te voorkomen. 

Net als bij de buitenlandse strip malls zijn de meningen over de invulling van dit concept 
uiteenlopend. De traditionele houding is om dit concept in te vullen met de branche 
wonen, zoals we nu al zien op de grote woonboulevards. De vrijere visie is om ook 
andere branches en leisure toe te voegen om de verblijfstermijn te vergroten. Al deze 
voorzieningen hoeven niet in een gebouw te komen, maar wel op een locatie. Voor de 
belegger is dit ook gunstig, want die kan door de aanwezigheid van de trekkers de 
andere meters voor een hogere prijs wegzetten. Er kan echter ook getwijfeld worden of 
er nu al niet teveel betaald wordt om naast een IKEA te zitten. 

3. NL.C 
De deskundigen deelden allen de mening dat de impact van een concept als NL.C te 
groot was voor een klein land als Nederland. Het oppervlak en de solitaire figging zouden 
de Nederlandse detailhandelstructuur dermate verstoren dat het niet wenselijk is. Het 
huidige detailhandelsbeleid laat dergelijke ontwikkelingen ook niet toe in de periferie. Er 
is geconstateerd dat het concept NL.C een grate overlap heeft met een Power centrum. 
Het grote verschil zit hem in de mallvormige opzet, dat de huurprijzen hoog maakt. Er 
kan afgevraagd worden of dit concept uberhaupt zal werken voor de branche wonen, 
omdat deze juist op zoek zijn naar goedkope meters in de periferie. 

De deskundigen twijfelden ook over de wisselwerking tussen het funshoppen in 
bijvoorbeeld de modische branche en het doelgericht winkelen in de branche wonen. De 
doelgerichte functies hebben geen orientatie op de openbare ruimtes. De deskundigen 
wijzen naar de consumentenonderzoeken van Alexandrium die een lage wisselwerking 
tussen de deelgebieden laat zien. Toch lijkt dit extra percentage bezoekers welkom. De 
woonaccessoires en het het modische meubelsegment zijn misschien wel in staat om aan 
te sluiten bij het funshoppen, maar dit zijn geen grote oppervlakten. De kanttekening 
moet warden geplaatst dat in het oorspronkelijke NL.C concept ook meer naar GDV
functies, zoals op Alexandrium II, werd gekeken. 

Als nieuwbouw lijkt een NL.C niet van de grond te komen, maar er kan wel aansluiting 
worden gezocht bij bestaande perifere centra. Een voorwaarde is dan om de clustering 
van de branche wonen een eigen identiteit te geven. Daarnaast moeten de woonwinkels 
wel kwaliteit bieden, zodat er ook orienterend gewinkeld kan worden. Dit sluit beter aan 
bij de winkelbeleving van de rest van het centrum dan doelgericht discountformules. 
Tevens moet de clustering van de branche wonen zelfstandig kunnen opereren en 
eenvoudig te bereiken zijn. De verschillende onderdelen van een dergelijk centrum 
moeten wel goed met elkaar verbonden worden. Ook moet de ontwikkelaar een goede 
oplossing voor het druktebeeld opstellen. 

4. E-bou/evard 
De deskundigen twijfelen over de invloed van Internet en e-commerce op de 
woonboulevards. Velen zien het Internet als een hulpmiddel en niet als een bedreiging 
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voor de woonboulevards. Voor grote aankopen als een keuken zijn gevoel en beleving 
veel te belangrijk. Daarnaast is het de taak van de retailers om op een woonboulevard 
om service te verlenen, en dat geeft Internet niet. 

Volgens een aantal deskundigen kan dit concept wel werken bij formules als Kijkshop, 
Kwantum en Leenbakker. Dit zou dan een alternatief kunnen zijn voor de kleine 
gefilialiseerde woonboulevards. Vanuit het huidige detailhandelsbeleid wordt voorkomen 
dat er complete winkels ontstaan op bedrijventerreinen onder de noemer groothandel. 
Deze ontwikkeling is nu al te zien bij bijvoorbeeld computerwinkels. Naast een magazijn 
voor internet verkoop hebben deze bedrijven een showroom voor reguliere detailhendel. 
Het detailhandelsbeleid beperkt deze showrooms tot enkele tientallen vierkante meters. 
Het compleet toegankelijk maken van het magazijn voor bezoekers is wel toegestaan op 
locaties met een detailhandelsbestemming, zeals woonboulevards. Dit zal de 
woonboulevard een introverter en doelgerichter karakter geven. De voorwaarde voor 
succes is dan wel dat het parkeren op deze locaties gratis moet zijn en daarnaast de 
bereikbaarheid optimaal moet zijn. 

5. WoonHal 
Er bestaan onder de deskundigen verschillende visies over het shop-in-shop principe van 
het concept WoonHal. Het concept kan veel gezichten hebben, varierend van zelfstandige 
winkels als Loods 5 tot aan woonmall Alexandrium III. De algemene mening is dat dit 
concept niet op grote schaal zal plaatsvinden. De verwachting is dat de meeste kansen 
ontstaan in de vorm van Vesta in Groningen of de Havenaer in Nijkerk. De algemene 
verwachting is dat dit concept incidenteel zal ontstaan door de inzet van een lokale 
zelfstandige ondernemer. 

In deze concepten is dus de kracht van de ondernemer leidend voor het concept. Een 
randvoorwaarde voor succes is dat een organisatie de regie neemt en het concept 
bewaakt. Hoe meer partijen zich clusteren in een dergelijk concept, hoe moeilijker het 
beheer zal worden. Bij een clustering van meerdere zelfstandigen zullen er altijd partijen 
zijn die zich meer inzetten voor het concept dan anderen. Dit zogenaamde ' meeliften' 
kan zorgen voor irritaties. Daarnaast moeten de individuele ondernemers veel 
vertrouwen hebben in het concept. Het succes voor de individuele ondernemer is 
namelijk in grate mate afhankelijk van het concept. Gezien de lastige samenwerking 
tussen de ondernemers is het concept niet zo interessant voor beleggers en lijkt het geen 
oplossing voor grote locaties. 

Het voordeel van het shop-in-shop principe is dat je zaken op een bepaald niveau bij 
elkaar brengt. De branchering is mooi afgewogen en er zijn geen dubbele winkels. Door 
de uitstraling en sfeer die gecreeerd wordt zal de verblijfstijd vergroot worden . Voor een 
aantal deskundigen is dit een reden om dit concept een meer centrale locatie toe te 
schrijven. Deze locatie moet niet alleen bereikbaar zijn met de auto, maar ook met het 
openbaar vervoer. 

6. MKBoulevard 
De mening van de deskundigen over het concept MKBoulevard was nogal wisselend. De 
meeste deskundigen zijn van mening dat er een combinatie moet worden gezocht met 
het grootwinkelbedrijf. In het verleden zijn er versnipperde woonwinkels ontstaan op 
locaties waar het financieel aantrekkelijk was om zich te vestigen. In de loop der jaren is 
er ook ruimtelijke clustering ontstaan van deze functies op de woonboulevards. Er zijn tal 
van redenen aan te dragen waarom niet alle zelfstandigen zich hebben geclusterd op 
woonboulevards. 
In de praktijk zijn de regionale spelers elkaars directe concurrenten. Er zijn een groat 
aantal aspecten waarop de retailers zich van elkaar kunnen onderscheiden. Door naast je 
directe concurrent te huisvesten, stel je aspecten als bereikbaarheid en Jigging gelijk. 
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Hierdoor zullen de zelfstandigen minder opvallen en anoniemer warden. Wanneer er een 
mix met het filiaalbedrijf ontstaat, dan kan de consument wel aangenaam verrast warden 
door een zelfstandige ondernemer. Een aantal deskundigen is van mening dat 
zelfstandige ondernemers geen onderscheidend criterium zijn. Daarnaast gaat het bij 
versnipperde functies vaak om eigen onroerend goed. Om de zelfstandige ondernemers 
te mobiliseren zal dus een ellenlang traject ondernomen moeten warden. Het komt vaak 
voor dat niemand de eerste stap durft te zetten. Het lijkt meerwaarde te bieden als de 
brancheorganisaties dit organiseren en een soort van overbruggingsrisico nemen. 

De deskundigen zijn het er over eens dat de lokale zelfstandige spelers alleen bij goede 
nieuwe ontwikkelingen te betrekken zijn. Dit biedt kansen doordat er wordt afgestapt van 
de filialisering en het centrum een eigen 'smoel' krijgt. Dit concept dient dan wel 
voldoende massa te krijgen en opgezet te warden random een of enkele lokale trekkers. 
Er is zelfs geopperd dat een dergelijk concept niet planmatig moet warden opgezet, maar 
een initiatief moet zijn van enkele retailers. Oak is er afgevraagd of een dergelijk concept 
niet veel beter aan zal slaan in bestaande winkelstructuren aan de rand of buiten het 
centrum, zoals de Aalsterweg in Eindhoven. Op deze locaties kan samenwerking warden 
gezocht met formules als Morgana en Lundia, die altijd de goed bereikbare structuren 
opzoeken. 

7. Woonstop & shop 
Over het algemeen waren de deskundigen negatief over het runshopping concept. Enkele 
opmerkingen van de deskundigen waren dat de consument runshoppen helemaal niet als 
zodanig ervaart, dat het hoogstens onderdeel uit kan maken van een grater geheel en 
dat Nederland hier nag niet klaar voor is. 
Een aanzienlijk deel van de deskundigen was van mening dat het Woonstop & shop 
concept een grate gelijkenis heeft met de strip malls of de power centra. 

8. De VTWoonboulevard 
De deskundigen zien een grote problematiek in de samenwerking op de 
VTWoonboulevard door het verschil in belang. Allereerst is er een verschil in belang 
tussen de media en de woonboulevards. Indien het concept niet een eigendom is zullen 
er verschillende belangen gediend warden. Zo is het lastig om te gaan met de 
adverteerders in de magazines en hun concurrenten op de woonboulevard. Daarnaast zit 
er een verschil in de leerfunctie van de magazines en de doelfunctie van de woonwinkels. 
Een aantal deskundigen ziet ook nog andere problemen in de opzet van het centrum. Een 
belegger zal niet direct de meerwaarde zien van het concept. De kwaliteit van het 
concept is afhankelijk van de visie van de projectontwikkelaar. Over de rol van de 
retailers verschillen de meningen. De angst bestaat dat de retailers alleen hun eigen 
belang zullen dienen. Aan de andere kant zijn er ook deskundigen die vinden dat er 
ruimte geboden moet warden aan de retailers om zelf te gaan entertainen binnen het 
concept. Een dergelijk concept zou dan goed samengaan met het shop-in-shop principe 
van de WoonHal. 

Er zijn deskundigen die menen dat, als het concept sterk uitgewerkt zou warden, het 
concept een trekkersrol op zich zou kunnen nemen. Op deze manier kun je namelijk een 
woonboulevard op een specifieke manier wegzetten. De woonboulevard wordt dan 
gebruikt als een marketinginstrument en de marketing moet dan ook heel erg goed zijn. 
In feite komt de consument dan af op de naam en niet op de Winkels. De verwachting is 
dat het concept een groat verzorgingsgebied nodig heeft. Hierdoor moet misschien wel 
samenwerking warden gezocht met magazines uit het lagere of middensegment, anders 
wordt het te exclusief voor een grate groep Nederlanders. Het is noodzaak om door de 
entertainment de verblijfstermijn te verlengen. Maar niet iedereen deelt de mening dat 
een leisure component in deze gebieden haalbaar is. 
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9. Off-price & Outlet shoppen 
De deskundigen zien de uitwerking van dit concept op verschillende manieren. Zowel 
clusteringen van deze bedrijven, als de zelfstandige trekkracht van winkels als Loads 5 
zijn interessant. Toch vinden de deskundigen niet unaniem dat een clustering van off
price & outlet winkels in de branche wonen haalbaar is. De meeste deskundigen zijn van 
mening dat concepten als Loads 5 niet geclusterd kunnen warden. Een clustering van 
kleinschaligere merkwinkels is wel mogelijk, maar er moet voorkomen warden dat er 
grate toonzalen komen met gedateerde producten. De consument wil namelijk wel veel 
beleving en kwaliteit in dergelijke gebieden. Dit concept lijkt maar in beperkt aantal en 
beperkte omvang haalbaar. 

Enkele deskundigen vrezen de concurrentiedruk van een dergelijk concept. In 
tegenstelling tot de kledingbranche heeft de branche wonen veel minder overtollige 
voorraden. Door de langere leeftijd van de producten kan een bank wel vijf jaar in een 
showroom staan. Sommige producten zullen vergankelijker zijn en daardoor meer 
geschikt voor dit concept. Als het concept goed in de markt wordt gezet lijkt het 
haalbaar. De meeste deskundigen zijn van mening dat dan de aansluiting moet warden 
gezocht bij de bestaande FOC's. Dit zorgt voor een grate groep dagjesmensen die 
normaal gesproken niet bereikt zouden warden. Een laatste kanttekening is dat vanuit 
het detailhandelsbeleid het (nog) lastig is om winkelcentra met winkels kleiner dan 1.000 
m 2 WVO te ontwikkelen in de periferie. 

10. P.C. Woonstraat 
De mening van de deskundigen over het concept P.C. Woonstraat liep nogal uiteen. 
Enkele deskundigen deelden de mening dat een clustering van het hoogwaardige 
segment op de woonboulevard geen meerwaarde biedt. Het luxe segment moet namelijk 
inspelen op emotie en dat is er niet op een woonboulevard. Een dergelijk concept op dit 
niveau kan wel ontstaan, maar het moet wel een exclusieve opzet en locatie moet 
hebben. Op de huidige woonboulevards wordt ook de service niet geboden die 
meerwaarde biedt, zoals wellness en valet parking. De verwachting is dan ook dat de 
winkeliers uit het hogere segment nauwelijks te bewegen zijn naar een woonboulevard. 

Een deskundige is van mening dat het hoogwaardige segment geclusterd dient te warden 
met het off-price & outlet shoppen. Deze concepten verkopen immers beiden 
hoogwaardige producten in de branche wonen. Er kan een combinatie warden gezocht 
met het outlet shoppen om het geheel meer massa te geven. 

Ook zijn er deskundigen die menen dat het hoge segment haalbaar is op de 
woonboulevards. Het moet dan niet naast een discounter als Kwantum geplaatst warden. 
Een clustering van het hoge segment op een woonboulevard is het meest wenselijk. Aan 
de andere kant zal een incidentele vermenging met het andere segment ook niet botsen. 
Er zijn in Nederland al een aantal, dat heel geed het middenplus segment bedienen. Het 
hogere segment kan hier op aan sluiten. 

11. Zorgwoonbou/evard 
De deskundigen deelden de mening dat de zorgmarkt een groeimarkt is waar de branche 
wonen op in moet spelen. De deskundigen waren echter van mening dat dit concept twee 
kanten op kan gaan: 

1) De oudere consument vindt dit concept handig. 
2) De oudere consument vindt dit concept stigmatiserend en wil er niets mee te 

maken hebben. 
Er kan gesteld worden dat segmentering naar leeftijd over het algemeen slecht werkt in 
de Nederlandse detailhandel. Hierbij komt ook dat de groep ouderen verder uiteengezet 
moet worden. De algemene mening is dat zorg slechts in minder dominante mate 
aanwezig moet zijn op woonboulevards. Ook zijn er deskundigen die menen dat de 

T. Walvius 63 



"'---~-----------------T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_?_. !____, 

wonenbranche juist richting de zorglocaties moet gaan. De zorg kan beter worden 
gegeven in de buurt van het AMC, dan op een woonboulevard. 

Er kan afgevraagd worden wat de meerwaarde is van dit concept ten opzichte van 
individuele detaillisten. Er zullen namelijk nauwelijks gecombineerde aankopen 
plaatsvinden. Een deskundige vroeg zich openlijk af hoe vaak het voorkomt dat iemand 
tegelijk op zoek is naar een rollator en een bank? 

12. Fu/I-service woonboulevard 
De meningen en de interpretaties van de deskundigen over het concept van de full
service woonboulevard verschillen enorm. De deskundigen vinden dat deze speciaalzaken 
in de branche wonen een welkome aanvulling zijn op het huidige assortiment van de 
woonboulevards. Voor een bank weten we allemaal waar we zijn moeten, maar waar 
koop je een deurklink? Oak producten als een vloerverwarming, een convectorput, een 
dakkapel of een serre moeten te koop warden aangeboden op de woonboulevard. In feite 
sluit dit aan op de doe-het-zelf branche. Deze branche moet dan ook ruimer gezien 
warden. Zo zijn ook een aantal woonwarenhuizen in grote mate doe-het-zelf, want je 
moet zelf nag alles in elkaar zetten of plaatsen. 
Er moet wel op gelet warden dat de huisvestingslasten verschillend zijn. De detaillisten 
moet dus het inzicht warden gekweekt dat ze op een locatie met een hoger huurniveau 
ook meer omzet moeten maken. Wellicht zijn deze speciaalzaken daardoor geschikter 
voor minder courante delen van de woonboulevard als de bovenverdiepingen. 

Als er gekeken wordt naar de toevoeging van dienstverlenende bedrijven, dan zijn de 
meningen verschillend. Enerzijds waren er deskundigen die inzagen dat de verschillende 
functies goed zouden kunnen samenwerken op een woonboulevard. Het moet dan wel 
onderdeel uit gaan maken van de grotere woonboulevards om voldoende draagvlak te 
creeren. Deze deskundigen zijn van mening dat de consumenten hier wel voor open 
staan. Het concept kan aan slaan als het omarmd wordt door een belegger. Er moet 
rekening warden gehouden met verschillende dienstverlenende bedrijven in de totale 
ontwikkeling. Deze services kosten namelijk geld voor de belegger en er moet voldoende 
massa zijn om deze service te bieden. De belegger moet niet uit winstbejag handelen, 
maar het concept ook bij mutaties in stand houden. Anders zal het concept langzaam 
afbrokkelen en weer uitkomen bij een traditionele woonboulevard. De deskundigen 
denken naast functies als makelaars en architecten ook aan partijen als Nuon en UPC. 
Het aanbod specialisten en dienstverlening moet afdoende zijn voor succes. De 
deskundigen denken dat een groat deel van de dienstverlenende sector bereid is om de 
huren van een woonboulevard te betalen. Deze dienstverlenende bedrijven moeten de 
consument kennis geven die hij niet heeft. 
Anderzijds zijn er kritische noten geplaatst over het concept. De consumenten zullen een 
aantal van deze services niet logisch vinden op een woonboulevard. Het verdiend dus 
een juiste afstemming wil het aanslaan. Er kan afgevraagd warden wat het draagvlak is, 
want hoe vaak heb je een dergelijke verbouwing aan je huis? Een aantal deskundigen is 
van mening dat het beter is dat deze service wordt verleend door zelfstandige 
ondernemers en dat het concept dus geen meerwaarde heeft voor woonboulevards. 

13. Binnenstedelijke woonboulevard 
De deskundigen zijn van mening dat dit concept sterk verschilt van de perifere 
woonboulevards. Over de vraag of het aan zal slaan als een planmatige ontwikkeling 
verschillen de meningen. Door een koppeling van een woonboulevard aan het A
winkelgebied kan de woonboulevard van de koopstromen in de binnenstad profiteren. 
Door de ligging kan het centrum een all-round branchering krijgen. Het lijkt er op dat de 
overheden open staan voor een dergelijk concept, mits goed afgestemd. Het is 
noodzakelijk dat de binnenstedelijke woonboulevard aangesloten is op het A-
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winkelgebied. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de auto dichtbij moet staan. 
Je wilt niet sjouwen met de praducten die gekocht zijn in de branche wonen. 

Het is echter een fysiek prableem om de grootschalige winkels in de branche wonen te 
clusteren in een binnenstad. De overheden zullen dergelijke projecten moeten gaan 
faciliteren. Als dergelijke intensivering van de stad haalbaar lijkt, dan moet er wel goed 
naar de ontwikkelingskosten worden gekeken. Als de huurprijzen te hoog warden zal het 
karakter te exclusief worden om het grate publiek te trekken. Toch kan een gegraepeerd 
kleinschaliger aanbod een meerwaarde bieden voor de binnenstad. Gezien deze 
problematiek zal het niet het oppervlak van de perifere woonboulevards halen. 
Wei is de kanttekening geplaatst of het huidige filiaalbedrijf uit de binnensteden 
geherhuisvest wil en moet warden. Deze bedrijven maken in de binnenstad namelijk al 
onderdeel uit van hun eigen structuur. Winkels als Blokker en Xenos hebben juist een 
interactie andere binnenstadsfuncties. Als je deze functies weghaalt dan ontstaat er een 
lacune die afbreuk doet aan de binnenstad. 

4.3.2 Koppeling concepten en categorieen woonbou/evards 

Naast de randvoorwaarden voor de concepten is opgetekend voor welke categorieen 
woonboulevards de concepten succesvol kunnen zijn. Deze koppeling tussen de 
concepten en de categorieen woonboulevards is per interview weergegeven in een 
matrix. De koppeling is gemaakt als de deskundige van mening was dat het als 
zelfstandig concept levensvatbaarheid heeft of als het een zelfstandig onderdeel uit kan 
maken van een grater geheel. In de matrix in bijlage 6 zijn de koppelingen aangegeven 
die gemaakt zijn door de zeven deskundigen. De cijfers komen overeen met het 
interviewnummer. Er is te zien dat de koppelingen nogal verschillen. Op basis van de 
uitkomsten van de diepte-interviews is bepaald welke concepten haalbaar zijn voor welke 
categorieen woonboulevards. Dit is gebeurd op basis van de combinatie van het aantal 
deskundigen dat de koppeling maakte en de randvoorwaarden die gesteld zijn voor de 
concepten. Deze beweegredenen zijn hieronder uiteengezet. 

Uit de diepte-intervies is gebleken dat de deskundigen niet alle concepten even geschikt 
vonden. Er zijn vier concepten naar voren gekomen die niet haalbaar lijken als concept. 
De deskundigen zagen niet of nauwelijks mogelijkheden om woonboulevards onderdeel 
uit te laten maken van een compleet winkelcentrum in de periferie. Het concept NL.C 
wordt dan ook niet verder meegenomen in dit onderzoek. 
De deskundigen zien Internet is een handig hulpmiddel voor promotie, maar verwachten 
niet dat het de woonboulevards zal vervangen. Oak concept van de e-boulevard zal niet 
verder worden meegenomen in dit onderzoek. 
Het concept Woonstop & shop bracht volgens de deskundigen niet voldoende 
onderscheiding van het concept Buitenlandse strip mall. Beide concepten zijn 
georienteerd op het doelgerichte winkelen. Het concept Woonstop & shop zal dan ook 
niet verder warden meegenomen in dit onderzoek. 
Over het concept van de binnenstedelijke woonboulevard waren de deskundigen minder 
negatief, maar het zal zeer lastig zijn om te realiseren. Er is namelijk maar een zeer 
beperkt aantal bestaande woonboulevardlocaties waar dit concept kan warden toegepast. 
De aansluiting op de binnenstad moet perfect zijn en de kosten van een dergelijke locatie 
zijn hoog. Om deze reden zal dit concept dan ook niet worden meegenomen in het 
verdere onderzoek. 

Er zijn ook een aantal concepten naar voren gekomen die enkele zeer interessante 
elementen hebben, maar die volgens de deskundigen niet planmatig ontwikkeld moeten 
worden. De verwachting is wel dat de elementen van deze concepten de komende jaren 
een ral zullen spelen op de woonboulevards. De concepten zullen echter niet worden 
meegenomen in het verdere onderzoek. 
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De Zorgwoonboulevard is geen concept dat dominant op de woonboulevard geplaatst 
moet worden. Zorg wordt erkend als groeimarkt en dient ook op de woonboulevard te 
komen, maar dan in de vorm van een of enkele winkels. 
Ook het off-price & outlet-shoppen lijkt geen toekomstig concept voor woonboulevards. 
De verwachting is dat het aantal off-price retailers de komende jaren zal toenemen, maar 
dat ze aansluiting zullen zoeken bij de complete woonboulevards. Ook het outlet-shoppen 
lijkt wel mogelijk, maar de verwachting is dat dit op zeer beperkte schaal zal zijn en dat 
er aansluiting gezocht zal worden bij de bestaande FOC's. 
De meningen van de deskundigen over het hogere segment van de branche wonen liep 
nogal uiteen . Wei is duidelijk dat retailers uit het hoge segment nauwelijks te bewegen 
zijn voor vestiging op de woonboulevards. De verwachting is dan ook dat het hoge 
segment slechts incidenteel te vinden zal blijven op de woonboulevards. 

Voor de overige concepten zal dus een koppeling worden gemaakt met een of meerdere 
categorieen woonboulevards. De strip mall wordt gezien als een voortzetting van de 
huidige, ongedefinieerde woonboulevard. De verruiming van de branchering op deze 
traditionele woonboulevards wordt niet zozeer gezien als een oplossing, maar meer als 
een noodzakelijke ingreep om deze woonboulevards in de markt te houden. Dit concept 
wordt gekoppeld aan de kleine woonboulevards. 
Het Power Centrum wordt gezien als de bestaande, succesvolle grote woonboulevards. 
Het concept heeft bestaansrecht door het grote aanbod in de branche wonen. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht met het midden- en kleinbedrijf. Dit concept wordt gekoppeld 
met de middelgrote en grote woonboulevards. 
De deskundigen zijn van mening dat het concept WoonHal geschikt om gedragen te 
worden door een retailer. Doordat de detaillist als een ondernemer kijkt en niet als een 
belegger, heeft dit concept bestaansrecht. De massa van dit concept is echter beperkt. 
Dit concept wordt om deze redenen gekoppeld aan de kleine woonboulevards en de 
woonboulevards rondom een dominante trekker. 
Hetzelfde geldt in feite voor het concept MKBoulevard. Er zullen enkele zelfstandige 
ondernemers of lokale trekkers het initiatief moeten nemen om een dergelijk concept van 
de grond te krijgen. Doordat dit concept een grotere massa kan krijgen is het naast de 
kleine woonboulevards en de woonboulevards rondom een dominante trekker ook 
gekoppeld aan de middelgrote woonboulevards. 
Het concept VTWoonboulevard wordt gezien als een marketinginstrument. De 
woonboulevard moet een vergaande vorm van eenheid vertonen om geschikt te zijn voor 
dit concept. Om deze reden lijken de woonboulevards rondom een grote trekker en de 
woonmalls deze enige geschikte categorieen voor een koppeling. 
Deze voorzieningen van het concept full-service boulevard warden wenselijk gevonden 
door de deskundigen als ze in de totale ontwikkeling van de woonboulevards opgenomen 
warden . Het zijn functies waarmee interactie plaats meet vinden en niet solitair op de 
woonboulevard moeten komen. Door het grote draagvlak van de grote woonboulevards 
en de woonmalls lijkt de full-service boulevard hiermee het beste gekoppeld te kunnen 
worden. 

De koppeling tussen de concepten en verschillende categorieen woonboulevards is de 
eigen interpretatie van de resultaten van de diepte-interviews. De matrix is dus geen 
optelsom van koppelingen die zijn aangegeven door de deskundigen. Deze koppelingen 
en de randvoorwaarden zijn echter wel de belangrijkste uitgangspunten geweest om tot 
deze matrix te komen. Deze matrix is weergegeven in figuur 4.15. Uit de diepte
interviews is gebleken dat een aantal concepten minder geschikt zijn als 
toekomststrategie voor woonboulevards. Deze concepten zijn in de matrix dan ook niet 
gekoppeld aan een categorie woonboulevards ( concept 3, 4, 7 en 13). Een aantal van 
deze concepten zijn wel wenselijk als toevoeging van woonboulevards, maar dan niet als 
een dominant concept (concept 9, 10 en 11). Voor de overige concepten zijn de 
koppelingen met de categorieen woonboulevards gegeven. 
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Concept Actie 
1) Buitenlandse strip mall X 
2) Power centrum X X 
3) NL.C Niet meegenomen 
4) E-boulevards Niet meegenomen 
5) WoonHal X X 
6) MKBoulevards X X X 
7) Woonstop & shop Niet meegenomen 
8) De VTWoonboulevard X X 
9) Off-price & Outlet shoppen Geen clusterinq 
10) P.C. Woonstraat Geen clusterinq 
11) Zorqwoon boulevard Geen clustering 
12) Full-service woonboulevard X X 
13) Binnenstedelijke woonboulevard Niet meegenomen 
Fic:iuur 4.15: Koppelinc:i tussen de concepten en de categorieen woonboulevards 

4.3.3 Conclusies interviews 

Er kan gesteld warden dat de deskundigen het waardeerden dat er bij de concepten 
buiten de standaard kaders werd gedacht. Ondanks dat een aantal deskundigen het 
lastig vond hun visie te geven op een aantal abstractere concepten zijn er toch 
belangrijke randvoorwaarden naar voren gekomen. Bij de koppeling van de concepten 
aan de categorieen woonboulevards werd er veelal gedacht in oplossingen voor 
specifieke gebieden. Zo werden de concepten automatisch geprojecteerd op slecht 
functionerende woonboulevards. Hierdoor was het eenvoudig de koppeling te leggen en 
ook direct randvoorwaarden te scheppen. 
De deskundigen vonden veel elementen bruikbaar voor de woonboulevards, maar van 
een groat deel verwachten ze dat deze elementen niet zelfstandig kunnen opereren. De 
meeste elementen moeten dan ook in beperktere mate warden toegevoegd aan de 
bestaande woonboulevards. Deze elementen kunnen de woonboulevards naar een hoger 
niveau brengen. De interviews hebben niet geleid tot nieuwe toekomstconcepten voor de 
woonboulevards. Wei hadden de deskundigen zo hun eigen mening over het 
toekomstbeeld voor de woonboulevards. Dit toekomstbeeld hangt voornamelijk samen 
met een veel terugkomend discussiepunt tijdens de interviews: de mate van 
brancheverruiming voor de woonboulevards. De deskundigen verschillen nogal in mening 
over dit onderwerp. De deskundigen met een meer traditionele kijk op woonboulevards 
zien alleen de branche wonen en enkele aanverwante branches op deze locaties. Hierbij 
wordt wel enige vorm van branchevervaging getolereerd. Er waren echter ook 
deskundigen met een meer liberale kijk op de branchering die naast doelgerichte functies 
als sport en elektronica ook supermarkten op de woonboulevards willen vestigen. Deze 
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standpunten ten aanzien van de branchering waren terug te zien bij de randvoorwaarden 
voor de concepten, tijdens de interviews. De deskundigen met een meer terughoudende 
blik gingen meer op zoek naar alternatieve concepten die meerwaarde konden bieden 
zonder brancheverruiming. De deskundigen met een meer liberale blik bleven vaak terug 
komen op grote perifere locaties waar alle functies en concepten zouden samenkomen. 

4.4 Conclusies 
In dit hoofdstuk is aan de hand van de trends en ontwikkelingen een groot aantal 
concepten opgesteld. Deze concepten zijn getoetst door het uitvoeren van veldonderzoek 
in de vorm van diepte-inteviews. Dit heeft geleid tot randvoorwaarden voor een 
succesvolle introductie van de concepten voor woonboulevards. De diepte-interviews 
hebben laten zien dat de toekomst van de woonboulevards in grote mate gepaard gaat 
met de brancheverruiming op deze locaties. De deskundigen zijn het met elkaar eens dat 
er iets moet gebeuren op de woonboulevards, maar de invulling hiervan is niet 
eenduidig. Er kan gesteld worden dat de branchebeperkingen maatwerk zijn en dus 
afhankelijk van de locatie en het concept. 
De diepte-interviews hebben laten zien dat de zelfstandige ondernemers toekomst 
hebben op de woonboulevards door het aanbieden van servicegerichte concepten. Er is 
namelijk een sterke partij nodig die dergelijke concepten initieert. 
De mening van de deskundigen is dat er eens kritisch naar de kleine versnipperde 
woonboulevards moet worden gekeken. De verwachting is dat de problematiek hier de 
komende jaren het grootst is. De deskundigen vinden dat er meer kansen zijn voor 
grotere woonboulevards. De deskundigen waren het er over eens dat er beter 30 goede 
woonboulevards kunnen zijn dan de 73 huidige woonboulevards. 
Het hoofdstuk heeft geresulteerd in een koppeling tussen concepten en de vijf 
categorieen woonboulevards. Hier zijn uiteindelijk zes concepten in meegenomen. De 
deskundigen zagen een groot aantal interessante trends en ontwikkelingen, maar waren 
niet van mening dat deze dominant op de woonboulevards moeten komen. Er kan 
gesteld worden dat een aantal concepten te theoretisch zijn voor introductie, maar zeker 
hun invloed zullen hebben op de toekomstige ontwikkelingen op woonboulevards. Deze 
elementen zullen toegevoegd worden aan de woonboulevards om ze nog completer te 
laten zijn. 
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Hoofdstuk 5: Beslissingsondersteunend model 

In de vorige hoofdstukken zijn verschillende analyses uitgevoerd ten aanzien van de 
woonboulevards. De uitkomsten van de analyses vormen de 'bouwstenen ' van het 
beslissingsondersteunende model. Het model biedt ondersteuning bij de strategievorming 
voor woonboulevards. Het doel van dit hoofdstuk is om aan de hand van de verschillende 
'bouwstenen' het beslissingsondersteunende model toe te lichten. Zodoende wordt dit 
onderzoek toegankelijk gemaakt voor een toepassing in de praktijk. 
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap het beslissingsondersteunende model opgebouwd. 
Het hoofdstuk begint met de categorisering van de woonboulevards, zoals is opgesteld in 
hoofdstuk 2. Er wordt bekeken op welke wijze een case gecategoriseerd kan worden naar 
een van de vijf categorieen woonboulevards (kleine woonboulevard, middelgrote 
woonboulevard, grote woonboulevard, woonboulevard random een dominante trekker en 
de woonmall). Hierbij wordt ook gekeken naar een mogelijke herpositionering in deze 
categorieen . Vervolgens wordt bekeken op welke wijze de marktpositie van een 
woonboulevard in kaart kan warden gebracht. De bepaling van de marktpositie moet 
inzicht geven in de sterke en zwakke factoren van de woonboulevards. Hierna wordt 
bekeken wat de rol kan zijn van de opgestelde concepten in het beslissingsonder
steunende model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de grafische weergave en 
toelichting van het beslissingsondersteunende model. 

5.1 Categorisering van de woonboulevard 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de categorisering uit hoofdstuk 2 de eerste stap 
zal vormen van het beslissingsondersteunende model. Om een correcte analyse uit te 
voeren dient een woonboulevard op de juiste manier getypeerd te worden. De 
categorisering op basis van de functionele eigenschappen van de woonboulevards leidde 
tot vijf categorieen: woonboulevard klein, woonboulevard middel, woonboulevard groat, 
woonboulevard random een dominante trekker en woonmall. Deze categorieen hebben 
ieder hun eigen kenmerken die van belang zijn voor een analyse. Zo zal de consument 
bereid zijn verder te reizen voor een woonmall, dan voor een kleine woonboulevard. 
Andersom zal het ontbreken van horeca bij een kleine woonboulevard minder zwaar 
wegen dan bij een woonmall . Het is van belang om de woonboulevard op de juiste 
manier te categoriseren in een van de vijf categorieen woonboulevards, voor een juiste 
uitvoering van de analyse. De kenmerken van de categorieen woonboulevards zijn in 
figuur 5.1 weergegeven. 

Het voorbeeld van woonboulevard Utrecht (hoofdstuk 2) heeft laten zien dat 
woonboulevards een dynamisch karakter hebben. De verandering waaraan deze 
gebieden onderhevig zijn, maakt het mogelijk dat een woonboulevard een 
herpositionering ondergaat naar een andere categorie woonboulevards. Stel de 
beleidsmakers realiseren een toevoeging van 10.000 m2 WVO op een kleine 
woonboulevard van 22.000 m 2 WVO, dan wordt de woonboulevard gecategoriseerd als 
een middelgrote woonboulevard. Het beslissingsondersteunende model moet dus 
bruikbaar zijn voor zowel de bestaande woonboulevards als de nieuwe plannen. Het 
beslissingsondersteunende model moet dus dynamisch zijn om hier op in te kunnen 
spelen. Er zal dus eerst uiteen moeten warden gezet welke interacties er tussen de 
categorieen woonboulevards mogelijk zijn. 
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Figuur 5.1: De vijf categorieen woonboulevards 

Tussen de traditionele categorieen woonboulevards is herpositionering eenvoudig. Dit 
kan simpelweg gebeuren door het vergroten of het verkleinen van het winkelaanbod. De 
traditionele categorieen verschillen namelijk alleen in oppervlakte van elkaar. Zo moet 
tegenwoordig woonboulevard Cruquius, met de nieuwbouw van Cruquius Plaza, 
gecategoriseerd worden als een grote woonboulevard in plaats van een middelgrote. De 
interacties met de traditionele woonboulevards, de woonboulevards rondom een 
dominante trekker en de woonmafls liggen minder voor de hand. 

De interacties tussen de traditionele woonboulevards en de woonboulevards rondom een 
dominante trekker zijn beperkt mogelijk. Er zijn drie scenario's: 

1. De woonboulevard rondom een dominante trekker groeit of krimpt, maar blijft 
hierdoor in dezelfde categorie 

2. De traditionele woonboulevard voegt een dominante trekker en wordt hierdoor 
gecategoriseerd als woonboulevard random een dominante trekker 

3. De woonboulevards random een dominante trekker verliest haar dominante 
trekker, of breidt uit waardoor de trekker niet meer 35% van het WVO inneemt en 
wordt hierdoor gecategoriseerd als een traditionele woonboulevard. 

Indien er op een woonboulevard uitbreiding plaatsvindt door toevoeging van een 
dominante trekker dan wordt dit centrum gepositioneerd als een woonboulevard rondom 
een dominante trekker. Gezien het beperkte aantal woonboulevards in deze categorie, 
zijn de barrieres tussen de grootteklassen achterwege gelaten. Een groter oppervlak van 
de trekker geeft vaak ook een grotere trekkracht aan, maar dit is vaak een positie die in 
de loop der jaren is verworven. Indien de toevoeging van een dominante trekker met 
voldoende afstemming plaatsvindt, kan dezelfde status worden verkregen als de 
bestaande woonboulevards rondom een dominante trekker. Gezien het benodigde 
oppervlak van de trekker voor deze categorisering lijkt een dergelijke toevoeging 
logischer voor de kleinere woonboulevards. Het is ook mogelijk dat de trekker haar 
dominante positie verliest. Dit kan door toevoeging van andere winkels, maar ook door 
het wegvallen van de trekker. In dit geval wordt dit gebied dan getypeerd als een 
traditionele woonboulevard. Zo heeft Eijerkamp in Zutphen nog steeds haar status, maar 
is er in feite door verschillende ontwikkelingen een traditionele grote woonboulevard 
ontstaan. 
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Interacties met de categorie woonmalls is niet mogelijk. Er is gebleken dat de opzet van 
de woonmalls onderdeel uitmaakt van het totaalconcept. Het is niet alleen de 
overkapping die zorgt voor het concept van een woonmall. Dit concept zorgt er voor dat 
de woonmalls wezenlijk verschillen van de traditionele woonboulevards en de 
woonboulevards rondom een dominante trekker. Uitbreiding van een woonboulevard is 
theoretisch wel mogelijk, maar gezien de fysieke opzet in de praktijk moeilijk te 
realiseren. 
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Categorisering woonboulevards: 
I: Woonboulevard klein (10.000 - 30.000 m2 WVO) 
II: Woonboulevard middel (30.000 - 50.000 m2 WVO) 
III: Woonboulevard Groot (meer dan 50.000 m2 WVO) 
IV: Woonboulevard random dominante trekker 
V: Woonmall (meer dan 50.000 m2 WVO) 

Fi uur 5.2: Interacties tussen de cate orieen woonboulevards 
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De interacties tussen de verschillende categorieen woonboulevards, zoals hierboven 
beschreven, zijn ingetekend in figuur 5.2. Op de verticale as is het onderscheid gemaakt 
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naar de grootte van het oppervlak van de woonboulevard. De woonboulevards zijn op 
basis van het oppervlak te onderscheiden naar kleine, middelgrote en grote 
woonboulevards. Indien niet aan de minimale massa van 10.000 m 2 WVO in de branche 
wonen wordt voldaan is het centrum geen woonboulevard. Op de horizontale as zijn de 
drie categorieen woonboulevards uitgezet: traditioneel, dominante trekker en woonmall. 
De vijf categorieen woonboulevards zijn hierin genummerd aangegeven. De mogelijke 
interacties tussen de eerste drie categorieen woonboulevards zijn met pijlen aangegeven. 
De interactie tussen de traditionele woonboulevards en de woonboulevard rondom een 
dominante trekker is met een rode pijl aangegeven. Tussen de woonmalls en de andere 
categorieen woonboulevards zijn geen interacties mogelijk. 

5.2 checklists 
De daadwerkelijke analyse kan uitgevoerd worden als de woonboulevard is 
gecategoriseerd. Het doel van deze analyse is de sterke en zwakke punten van een 
woonboulevard in kaart te brengen om de marktpositie te kunnen bepalen. De meest 
gebruikte manier om een dergelijke interne analyse uit te voeren is aan de hand van een 
checklist. Door middel van een checklist kan bepaald worden of het winkelcentrum 
onderscheidende vaardigheden bezit. Deze vorm van analyseren is overigens maar ten 
dele intern, omdat bepaalde eigenschappen of prestaties pas als sterk of zwak kunnen 
worden gekarakteriseerd na vergelijking daarvan met de concurrentie. De concurrentie is 
goed in beeld te brengen omdat de woonboulevard vergeleken kan worden met andere 
centra uit de betreffende categorie woonboulevards. 
Verschillende publicaties laten checklists zien die toegespitst zijn op winkelcentra. De 
checklists van Bolt (1995), WPM-groep (Suijkerbuijk 2003), Vernor & Rabianski (1993) 
en CIMK (Vaders & Kolen 2006) zijn er allemaal op gericht om de sterke en zwakke 
punten van winkelcentra in kaart te brengen. Daarnaast bieden ze een handreiking om 
een winkelcentrum te kunnen vergelijken met de concurrentie. In bijlage 6 zijn deze 
checklists geanalyseerd om te kijken welke opzet van meerwaarde kan zijn voor het 
beslissingsondersteunende model. 

Uit de analyse van de checklists komt naar voren dat de winkelcentra op verschillende 
manieren benaderd worden. Alie vier de checklists zijn afgestemd op het winkelvastgoed, 
maar toch hebben de checklists een verschillende insteek. Voor het beslissings
ondersteunende model is het van belang dat de checklists te gebruiken zijn voor zowel 
overheden, beleggers als ontwikkelaars. Daarnaast is een checklist voor een 
winkelcentrum nog niet per definitie geschikt voor een woonboulevard. De checklist zal 
dan ook afgestemd moeten worden op het speciale karakter van de woonboulevard. 
In de analyse van de checklists is naar voren gekomen dat de analyse opgedeeld dient te 
worden naar omgeving en locatie. De reden hiervoor is dat de omgevingsaspecten niet of 
nauwelijks te be'invloeden zijn. Eerst moet de analyse van de omgevingsfactoren 
aantonen dat de juiste functie op de juiste locatie zit. Hiervoor dient onderzoek plaats te 
vinden naar de concurrentie, de locatie en het verzorgingsgebied. Vervolgens wordt er 
gekeken naar de opzet en de invulling van de woonboulevard; de zogenaamde object
aspecten. Hierbij wordt ingegaan op de fysieke en functionele aspecten van de 
woonboulevard. Er moet dus eerst gekeken of de woonboulevard op de huidige locatie 
wel bestaansrecht heeft, voordat er naar de woonboulevard als gebouw wordt gekeken. 
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Analyse Criteria Aspecten 
Omgeving Verzorg i ngsgebied Marktkenmerken 

Institutionele omgeving 
Concurrentie Concurrentiepositie 
Locatie Ligging 

Bereikbaarheid 
Parkeerqeleqenheid 

Object Functioneel Functie 
Branchering 

Fysiek Bouwvorm 
Lay-out 
Routinq 

Fiquur 5.3: Analyse van woonboulevards opqedeefd naar criteria en asoecten 

Figuur 5.3 geeft het overzicht van de criteria en aspecten, dat is opgestefd aan de hand 
van de verschilfende checklists en die van befang zijn voor de analyse van de 
woonboulevards. In de volgende twee paragrafen warden de omgevings- en de 
objectfactoren behandeld. 

5.3 Omgevingsfactoren 
De omgevingsfactoren zijn uiteen te zetten naar locatie, verzorg ingsgebied en 
concurrentie. Als deze punten positief zijn, dan heeft het winkelcentrum een goede 
uitgangspositie. De reden hiervoor is namelijk dat deze punten niet of nauwelijks 
be"invloedbaar zijn. In deze paragraaf zullen de belangrijkste criteria en aspecten, zoals 
weergegeven in figuur 5.3, warden behandeld. 

5.3.1 Verzorgingsgebied 

De afbakening van het verzorgingsgebied is een goede indicator voor het economisch 
functioneren van een woonboulevard. In de praktijk blijkt dat de onderbouwing van een 
ontwikkeling van een woonboulevard veelal gestoeld is op kwaliteit. Alie ontwikkelingen 
spreken over een 'uniek project', terwijl er in de praktijk nauwelijks bewezen onderscheid 
bestaat tussen de woonboulevards. 
Een eenvoudig toe te passen methode voor het economisch functioneren van een 
winkelcentrum is het Distributie-Planologisch Onderzoek (DPO). Het DPO is de 
kwantitatieve benadering van de draagkracht van een winkelcentrum. Er wordt een 
inschatting gemaakt van het reele oppervlakte voor een winkelcentrum aan de hand 
verwachte bestedingen en de benodigde vloerproductiviteit . Doordat aan de hand van 
kengetallen gewerkt wordt is het DPO eenvoudig toe te passen. Onder andere in de 
literatuur van Bolt (1995) wordt op deze methodiek ingegaan. 

5.3.2 Concurrentie 

Samenhangend met de afbakening van het verzorgingsgebied is de concurrentiepositie 
van de woonboulevard. De concurrentiepositie bepaalt voor een groat deel de 
koopkrachtbinding en de koopkrachttoevloeiing van de woonboulevard. Met het oog op 
de toekomst kunnen ontwikkelingen bedreigend worden voor de woonboulevard, 
waardoor een andere positionering wenselijk is. De concurrentiepositie is feitelijk een 
overzicht van de sterkere en zwakkere punten ten opzichte van de concurrentie. Zo kan 
er ingespeefd warden op gaten die de concurrentie laat liggen. 
Voor de concurrentieanalyse van een woonboulevard zijn een aantal aspecten van 
belang. Allereerst moet in kaart warden gebracht welke concurrerende centra zich in de 
omgeving van de woonboulevard bevinden. Hierbij is het van belang in welke categorie 
de woonboulevards zich bevinden. Er kan gesteld warden dat de grotere woonboulevards 
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een sterkere concurrentiepositie innemen. Daarnaast nemen de woonmalls en 
woonboulevards random een dominante trekker een bijzondere positie in. 
Van de concurrerende centra moeten aspecten als bereikbaarheid, figging ten opzichte 
van de koopstromen en de houding van de beleidsmakers warden afgezet tegen het 
eigen aanbod van case. Hierbij moet oak gekeken warden naar mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. Deze analyses moeten een helder beeld geven van de (toekomstige) 
concurrentiepositie van de woonboulevard. 

5.3.3 Locatie 

De locatieaspecten gaan in op de invulling van de locatie. Een belangrijk aspect hiervan 
is de bereikbaarheid. De meeste consumenten bezoeken de woonboulevard met de auto. 
Een goede bereikbaarheid met de auto is dan ook van groat belang voor het functioneren 
van de woonboulevard. Er moet geanalyseerd warden hoe de figging van de 
woonboulevard ten opzichte van het verzorgingsgebied is en of de aan- en afvoerwegen 
afdoende zijn. Zo zal een snelweglocatie voor een grote woonboulevard belangrijker zijn 
dan voor een kleine woonboulevard. Daarnaast moet de situatie van het parkeren 
geanalyseerd warden, waarbij de inrichting, het aantal parkeerplaatsen en de kosten van 
het parkeren van belang zijn. Oak een goed opgezette expeditiestructuur biedt 
meerwaarde. Bij voorkeur is er een scheiding van expeditieverkeer en de 
bezoekersstromen. Naast een goede bereikbaarheid per auto, is ook de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer van belang. Op deze manier wordt de consument in staat 
gesteld om ook zonder auto naar de woonboulevard te kunnen. 
Naast de bereikbaarheidsaspecten is ook de wisselwerking met andere voorzieningen op 
of nabij de woonboulevard van belang. Dit kunnen andere winkelcentra zijn, maar ook 
voorzieningen als een bioscoop of een fastfood restaurant. Dit zorgt er voor dat de locatie 
op het netvlies van de consument wordt geplaatst of dat er zelfs synergie kan 
plaatsvinden. In de praktijk blijkt echter dat de synergie effecten met de woonboulevards 
maar zeer beperkt zijn. 

5.3.4 Conclusie 

De omgevingsanalyse vormt een belangrijk onderdeel in het advies voor de 
toekomststrategie voor de woonboulevard. Een geschikte figging van een woonboulevard 
is namelijk van groat belang doordat de omgevingsfactoren niet of nauwelijks te 
be"invloeden zijn. Met de toenemende concurrentiedruk zal een juiste locatie meerwaarde 
bieden. 
De omgevingsanalyse heeft laten zien dat de vraag en het aanbod op elkaar afgestemd 
moeten worden. Er moet bekeken warden of het verzorgingsgebied (vraag) en de 
concurrentieanalyse (aanbod) op elkaar aansluiten. Deze analyse moet bekijken of er 
voldoende economisch draagvlak is om de woonboulevard te continueren of uit te 
breiden. Indien er sprake is van een mogelijke uitbreiding van het oppervlak moet er 
gekeken warden naar de locatie-aspecten. Als de locatie geen uitbreiding voor de 
woonboulevard toe laat, moet er overwogen of een andere locatie niet wenselijker is. 

Samengevat moeten de omgevingsanalyses twee vragen beantwoorden: 
1. Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? 
2. Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? 

Deze twee vragen leiden tot vier strategieen voor een woonboulevard (figuur 5.4). Indien 
beide condities negatief zijn (uitkomst 1), dan is het verstandig de functie van de 
woonboulevard te wijzigen. De woonboulevard heeft geen bestaansrecht meer en er 
moet gekeken warden naar een oplossing buiten een detailhandelsbestemming. Het 
beslissingsondersteunende model hoeft in dit geval niet verder meer doorlopen te 
warden. 
Indien de locatie geschikt is, maar er niet voldoende draagvlak is voor uitbreiding 
(uitkomst 2), dan zal de concurrentiepositie verstevigd dienen te warden. Dit zal 
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gebeuren door be'i'nvloeding van de objectfactoren. In het beslissingsondersteunende 
model zal dan verder warden gegaan met de objectanalyse om tot een integrale strategie 
te komen. 
Indien uitbreiding wenselijk is maar dit beperkt wordt door de locatie (uitkomst 3), dan is 
het aan te raden naar een betere locatie te gaan. De woonboulevard heeft namelijk veel 
meer toekomst op een locatie die strategischer gelegen is. In het beslissings
ondersteunende model zal verder warden gegaan met de objectanalyse. Op deze manier 
kan een integrale strategie warden geformuleerd voor de huidige locatie. Het nieuwe plan 
op een nieuwe locatie kan vervolgens getoetst warden in het beslissingsondersteunende 
model in de juiste categorie. 
Oak kan uit de analyse blijken dat de woonboulevard geschikt is voor uitbreiding op de 
huidige locatie (uitkomst 4 ). Paragraaf 5.1 heeft laten zien dat een kleine woonboulevard 
kan uitgroeien tot een middelgrote woonboulevard en een middelgrote woonboulevard 
kan uitgroeien tot een grate woonboulevard . Wanneer een traditionele woonboulevard 
geschikt is voor uitbreiding, moet het beslissingsondersteunende model in de nieuwe 
categorie doorlopen warden. De categorieen woonboulevard random een dominante 
trekker en de woonmall kunnen binnen hun categorie vrij groeien en hoeven dus ook niet 
in een andere categorie doorlopen te warden. 

Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod 
( con cu rrentieanalyse)? 

Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige 
locatie? 
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Fiquur 5.4: Vier strateqieen aan de hand van de omgevingsanalyse 

5.4 Objectfactoren 
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Indien de analyse naar de omgevingsfactoren een positief toekomstbeeld hebben 
gegeven voor de woonboulevard, kan er gekeken warden naar de objectfactoren. Onder 
de objectfactoren warden de analyses naar de functionele en fysieke kwaliteiten van de 
woonboulevard verstaan. Het gaat hier om analyses die gericht zijn op de opzet van de 
woonboulevard. Door het doelgerichte karakter van de woonboulevard weegt de 
functionele opzet zwaarder dan de fysieke opzet. De consument komt namelijk naar de 
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woonboulevard voor een bepaalde winkel of formule en de vormgeving van het centrum 
is daar ondergeschikt aan. De verwachting is dat door de toenemende concurrentiedruk 
het belang van de vormgeving toeneemt. In deze paragraaf zullen de belangrijkste 
criteria en aspecten, zeals weergegeven in figuur 5.3, warden behandeld. 

5.4.1 Functionele kwaliteit 

De consument heeft een duidelijke verwachting van het aanbod op een woonboulevard. 
Deze verwachting kan gezien warden als het basisniveau aan winkels en producten. De 
consument zal niet tevreden zijn over de functionele kwaliteit als dit basisniveau niet 
gehaald wordt. Door meer te bieden dan de verwachting van de consument kan 
meerwaarde warden behaald. De lat van het basisniveau zal echter hoger komen te 
liggen met het toenemende aanbod van de concurrentie. De woonboulevards moeten of 
het complete aanbod aan weten te bieden, of zich juist op een onderscheidend aanbod 
richten. Er zijn verschillende aspecten die kunnen zorgen voor een evenwicht in het 
aanbod van de woonboulevard. Zo moet er een balans warden gezocht in de 
verschillende branches. Ook moet het trekkerbeeld en hun situering in het centrum 
warden bekeken. Daarnaast moet rekening warden gehouden met de segmentering van 
de winkels. Hoe is de verhouding tussen de winkels in het lage, midden en hoge 
segment? Verder kan er bekeken warden wat de verhouding tussen de zelfstandige 
ondernemers en het filiaalbedrijf is. 
Al deze aspecten moeten afgestemd warden op de toekomststrategie van de 
woonboulevard om succesvol te zijn. Het aanbod op de woonboulevard moet namelijk 
wel in overeenstemming zijn met de gekozen strategie. 

5.4.2 Fysieke kwaliteit 

Onder de fysieke kwaliteit warden de aspecten verstaan die betrekking hebben op de 
verschijningsvorm en het functioneren van de woonboulevard als gebouw. In hoofdlijnen 
dienen twee analyses gemaakt te warden: naar de bouwvorm en de lay-out. De 
bouwvorm geeft inzicht in de bouwtechnische opzet van het winkelcentrum. Dit omvat 
aspecten als overkapping, gevelbeeld, aantal verdiepingen en een mogelijke 
parkeerkelder. Bij de lay-out wordt er een analyse gemaakt naar de opzet van het 
gebouw. Dit geeft een beeld of het centrum compact is, hoe de entrees en het parkeren 
gesitueerd zijn, wat de maatvoering is en of er rustpunten aanwezig zijn. Ook hierbij 
geldt weer dat er overeenstemming moet warden gezocht met de gekozen strategie. De 
opzet van een woonboulevard zal in grate mate de verblijfsduur van de consument 
bepalen. Dit moet dus wel overeenkomen met de strategie voor de woonboulevard. 

5.4.3 Conclusie 

Het doel van de objectanalyse is de sterke en zwakke punten van de opzet van de 
woonboulevard inzichtelijk te maken. In tegenstelling tot de aspecten uit de 
omgevingsanalyse, zijn de aspecten uit de objectanalyse vaak goed te be"invloeden. 
Zwakke punten kunnen door ingrijpen van de eigenaren en/of gemeente worden 
verbeterd. In de objectanalyse wordt gesteld dat de functionele kwaliteit van een 
woonboulevard zwaarder weegt dan de fysieke kwaliteit. In de praktijk zien we dan ook 
tal van fysiek zwakke woonboulevards die buitengewoon druk bezocht worden. Toch lijkt 
de fysieke kwaliteit een onderscheidend middel in de concurrentiedruk die ontstaat. Deze 
noodzaak vergroot als er wordt gekozen voor een strategie die afhankelijk is van de 
verblijfsduur van de consument. 
De objectanalyse biedt geen universele oplossingen voor de zwakke punten van de 
woonboulevards. Er moet gerealiseerd warden dat de objectfactoren met elkaar 
samenhangen en afhankelijk zijn van de gekozen strategie. Zo hoeft een slechte 
objectfactor voor een woonmall helemaal niet slecht te zijn voor een kleine 
woonboulevard. Het is dus van belang dat de zwakke punten integraal aangepakt en op 
de strategie afgestemd warden. Het spreekt voor zich dat er meer aandacht besteed 
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moet warden aan een woonboulevard met veel zwakke punten. Als er veel zwakten uit de 
analyse naar voren komen kan afgevraagd warden of de woonboulevard nag 
bestaansrecht heeft. De enige oplossing voor de woonboulevard is dan misschien wel 
nieuwbouw. 

5.5 Concepten 
Aan de hand van de analyses uit het beslissingsondersteunende model kan een integrale 
strategie warden opgesteld door de beleidsmakers, die voldoet aan hun 
managementwaarden ten aanzien van commercie en vastgoed. De impact van de 
strategieen zal ook afhankelijk zijn van de uitkomst van de analyses. In hoofdstuk vier 
zijn een dertiental concepten opgesteld voor de woonboulevards. Deze concepten vormen 
aanknopingspunten voor de beleidsmakers om hun toekomststrategie op te kunnen 
stellen. Om deze reden vormen de uitkomsten van deze conceptvorming de laatste 
analyse van het beslissingsondersteunende model. De mogelijke concepten voor de 
verschillende categorieen woonboulevards zijn in figuur 5.5 weergegeven. 

Cateqorie woonboulevards Moqeliike concepten 
I Woonboulevard klein 1) Buitenlandse strip mall 

5) WoonHal 
6) MKBoulevard 

II Woonboulevard middel 2) Power centrum 
6) MKBoulevard 

III Woonboulevard groat 2) Power centrum 
12) Full-service woonboulevard 

IV Woonboulevard random een 5) WoonHal 
dominante trekker 6) MKBoulevard 

8) VTWoonboulevard 
V Woonmall 8) VTWoonboulevard 

12) Full-service woonboulevard 
Fiquur 5.5: Moqeliike concepten per cateqorie woonboulevards 

In hoofdstuk 4 zijn voor de verschillende concepten randvoorwaarden gegeven. De keuze 
voor een concept zal gebeuren op basis van deze randvoorwaarden. Het concept moet 
wel uit te voeren zijn voor de woonboulevard. Om deze reden zijn in figuur 5.6 nogmaals 
de randvoorwaarden beknopt weergegeven. 
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Conceot Randvoorwaarden 
• Goede ontsluiting 

1) Buitenlandse strip mall • Afdoende parkeervoorzieningen 
• Perifere locatie 
• Discount qeorienteerd 

• Zeer goede ontsluiting 

• Afdoende parkeervoorzieningen 
2) Power centrum • Perifere locatie 

• Goede ruimtelijke opzet 
• Complete branchering 
• Planmatige opzet 
• Goede ruimtelijke opzet voor lange verblijfsduur 

5) WoonHal • Sterke speler die het concept bewaakt 
• Beleving 
• Multimodale ontsluiting 
• Afqewoqen brancherinq 

• Clustering rondom lokale trekkers 

6) MKBoulevards • Planmatige opzet 
• Eigen identiteit 
• Samenwerking met het filiaalbedrijf 

• Planmatige opzet 
• Sterke speler die het concept bewaakt 

8) VTWoonboulevard • Entertainment/ Leisure 
• Voldoende eenheid 
• Goede ruimtelijke opzet voor lange verblijfsduur 
• Multimodale ontsluitinq 

• Basis van doe-het-zeff en speciaalzaken 
• Aanvulling van dienstverlenende bedrijven 

12) Full-service woonboulevard • Goede ruimtelijke opzet voor lange verblijfsduur 
• Goede bereikbaarheid 
• Voldoende massa 

Fiquur 5.6: Randvoorwaarden voor de verschillende concepten 

5.6 Beslissingsondersteunend model 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende 'bouwstenen' van het beslissingsondersteunende 
model voor woonboulevards behandeld. In feite worden in het beslissingsondersteunende 
model vijf stappen genomen alvorens een strategie te kunnen formuleren. Uiteindelijk zal 
de beleidsmaker op basis van haar managementwaarden een afgewogen keuze moeten 
maken voor de toekomststrategie. 

Stap 1: Categorisering van de woonboulevard 
Stap 2: Omgevingsanalyse 
Stap 3: Objectanalyse 
Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 
Stap 5: Bepaling strategie op basis van managementwaarden 

Allereerst zal de gebruiker moeten bepalen of het centrum een woonbouf evard betreft. 
Indien dit het geval is moet de woonboulevard gecategoriseerd warden in een van de vijf 
categorieen woonboulevards. Vervolgens zal de omgevingsanalyse uitgevoerd warden. 
Op basis van de uitkomsten van de omgevingsfactoren volgt een strategie voor de 
woonboulevard. Afhankelijk van de strategie volgt de volgende stap in het 
beslissingsondersteunende model. Bij een uitbreiding van de woonboulevard wordt het 
beslissingsondersteunende model opnieuw doorlopen in de juiste categorie. Bij een 
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functiewijziging stopt het beslissingsondersteunende model en zal er nader onderzoek 
plaats moeten vinden naar de mogelijkheden van de locatie. De andere strategieen 
leiden tot het uitvoeren van de objectanalyse. Indien uit de objectanalyse naar voren 
komt dat de opzet van de woonboulevard zeer zwak is, dient nieuwbouw overwogen te 
warden. Anders zullen de sterke en zwakke punten uit de analyses warden meegenomen 
naar de strategievorming. De vierde stap is de afweging voor mogelijke nieuwe 
concepten voor de woonboulevard. Uiteindelijk zal de beleidsmaker op basis van haar 
managementwaarden moeten bepalen wat de toekomststrategie is. Deze integrale 
strategie omvat de uitkomsten van de voorgaande analyses. 
De uitwerking van het stappenplan voor de vijf categorieen woonboulevards leidt tot het 
beslissingsondersteunende model. Het beslissingsondersteunende model is weergegeven 
in figuur 5.7. In de horizontale balken zijn de vijf stappen van het beslissings
ondersteunende model gegeven. In de vijf verticale balken zijn de vijf categorieen 
woonboulevards gegeven. Het beslissingsondersteunende model begint met de 
categorisering van de van de case. De categorieen woonboulevard klein, middelgroot en 
groat zijn omkaderd om te illustreren dat het gaat om de traditionele woonboulevards. 
Deze woonboulevards kunnen binnen de groep uitgroeien naar een grotere 
woonboulevard, zoals de pijl aangeeft. Dit gebeurd op basis van de omgevingsanalyse. 
Ook zijn er interacties mogelijk tussen de traditionele woonboulevards en de 
woonboulevard random een dominante trekker. Door toevoeging of wegvallen van de 
dominante trekker kan er een interactie mogelijk zijn. De nieuwe categorie dient dan 
bepaald te warden en het beslissingsondersteunende model opnieuw gestart. 
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5.7 Conclusie 
In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende onderdelen van het 
beslissingsondersteunende model opgezet. In dit hoofdstuk zijn deze onderdelen 
samengevoegd tot het beslissingsondersteunende model. Voor dit model zijn de 
verschillende stappen beschreven om tot een integrale strategie te komen. Allereerst is 
de categorisering van de case beschreven. Hierbij is aangegeven dat het 
beslissingsondersteunende model dynamisch moet zijn om in te spelen op de interacties 
tussen de verschillende categorieen woonboulevards. Vervolgens is bekeken wat de beste 
manier is om de marktpositie voor de woonboulevards te bepalen. Aan de hand van een 
analyse moeten de sterke en zwakke punten in kaart warden gebracht. Er is gekozen om 
op basis van checklists een onderverdeling te maken naar omgevings- en objectaspecten. 
De omgevingsaspecten zijn namelijk niet of nauwelijks te be"invloeden. De omgevings
analyse bekijkt of de woonboulevard wel op de juiste plek zit. Een juiste ligging zorgt 
voor een goede uitgangspositie van de woonboulevard. De objectanalyse geeft inzicht in 
de sterke en zwakke punten van de opzet van de woonboulevard. Dit betreft zowel de 
functionele als de fysieke opzet. Er kan gesteld warden dat de functionele opzet zwaarder 
weegt door de doelgerichte aard van de producten. Als laatste zijn de concepten 
weergegeven die uit de diepte-interviews naar voren kwamen als mogelijke concepten 
voor de verschillende categorieen woonboulevards. Uiteindelijk zijn deze stappen 
weergegeven in het beslissingsondersteunende model. Aan de hand van het model kan 
de gebruiker een integrale strategie opstellen voor de her te ontwikkelen woonboulevard. 
Dit zal een afgewogen keuze zijn op basis van de managementwaarden van de gebruiker. 

Het beslissingsondersteunende model fungeert als leidraad voor de beleidsmakers van 
her te ontwikkelen woonboulevards. Aan de hand van het model wordt de potentie van 
de woonboulevard inzichtelijk gemaakt. Op basis van de kansen voor de woonboulevard 
moeten de beleidsmakers de toekomststrategie bepalen. Op deze manier kan de 
woonboulevard onderscheiden warden van de concurrentie. Zo zal er meer diversiteit in 
de markt van de woonboulevards komen en wordt de consument beter bediend. 
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Hoofdstuk 6: Cases 

In het vorige hoofdstuk is het beslissingsondersteunende model voor woonboulevards 
opgesteld. In dit hoofdstuk wordt de werking van dit model ge'illustreerd. Vijf 
Nederlandse woonboulevards zullen aan de hand van het beslissingsondersteunende 
model worden behandeld. 
Het doel van dit hoofdstuk is het toetsen van het beslissingsondersteunende model. De 
casestudy zal laten zien of aan de hand van het beslissingsondersteunende model ook 
daadwerkelijk tot een strategie kan warden gekomen. De cases zullen in de volgorde van 
de vijf stappen van het beslissingsondersteunende model warden geanalyseerd: 
categorisering (stap 1), omgevingsanalyse (stap 2), objectanalyse (stap 3) en 
randvoorwaarden voor concepten (stap 4). De cases warden afgesloten met een 
advisering voor de toekomststrategie (stap 5). 
Voor de casestudy zijn in totaal vijf woonboulevards genomen; van ieder categorie 
woonboulevards een. Dit zijn achtereenvolgens woonboulevard Novium in Nijmegen 
(klein), woonboulevard Capelle in Cape/le aan den IJssel (middel), Ekkersrijt in Son 
(groat), Zanddonk in Waalwijk (woonboulevard rondom een dominante trekker) en Villa 
Arena in Amsterdam (Woonmall). 

6.1 Novium 
Woonboulevard Novium is gelegen aan de Wijchenseweg in het westen van Nijmegen. De 
woonboulevard is ongeveer 10 jaar oud en is in het geheel eigendom van een belegger. 
Figuur 6.1 geeft een overzicht van woonboulevard Novium. 
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6.1.1 Stap 1: Categorisering 

De woonboulevard heeft een winkelvloeroppervlak van circa 19.000 m2 WVO en is niet 
opgezet rondom een dominante trekker. De woonboulevard is dan als vol gt te typeren: 

I Woonboulevard klein Oppervlakte 10.000 - 30.000 m2 WVO 

6.1.2 Stap 2: Omgevingsanalyse 

De gemeente Nijmegen verwacht de komende jaren een flinke bevolkingsgroei door de 
plannen van de Waalsprong; een groot nieuwbouwproject aan de Noordzijde van de 
Waal. De verwachting is dat het huidige inwoneraantal stijgt van 157 .500 naar 175.000 
in 2015. Wekelijks weet Novium rond de 12.000 bezoekers te trekken. Het grootste 
gedeelte van de bezoekers komt uit Nijmegen en omliggende regio. Gezien de 
bevolkingsgroei en de sterke orientatie uit de regio op Novium lijkt er voldoende 
draagvlak om massa aan Novium toe te voegen. 

De lokale concurrentiepositie van woonboulevard Novium kan sterk genoemd warden. De 
grootschalige woonboulevards in de directe omgeving van Novium bedienen niet 
hetzelfde segment, zijn niet planmatig opgezet en hebben niet de nadruk op de branche 
wonen. Naarmate de afstand toeneemt, wordt de concurrentiepositie van Novium 
zwakker. De concurrentie van centra als woonboulevard Arnhem-Zuid, 't Pannehuis 
(lokale trekker) en Nieuwgraaf (IKEA) in het Noorden en woonboulevard Oss en de 
Bossche Boulevard in het Zuiden is groter. 
Voor de toekomstige concurrentiepositie zijn de plannen in het KAN-gebied voor een 
nieuwe grate woonboulevard voor de regio van belang. Hiervoor wordt gedacht aan een 
ontwikkeling random voetbalstadion Gelredome in Arnhem met een omvang van circa 
60.000 m2 WVO detailhandel in de branche wonen. Ook is de snelweglocatie naast 
woonboulevard de Aam in Elst, strategisch tussen Arnhem en Nijmegen, een optie voor 
deze ontwikkeling. 

De locatie van Novium wordt gekenmerkt door een multimodale ontsluiting. De 
woonboulevard ligt langs een grote ontsluitingsas in Nijmegen en nabij trein- en 
busstation Nijmegen Dukenburg. De parkeervoorzieningen op Novium zijn optimaal 
gesitueerd ten opzichte van de entrees van de winkels. Het aantal parkeervoorzieningen 
is afdoende en de eerste drie uur is gratis parkeren. Ook de voorzieningen ten aanzien 
van fietsers en voetgangers zijn uitstekend. De woonboulevard heeft aan de achterzijde 
een expeditiestraat waardoor bezoekend- en expeditieverkeer gescheiden zijn. Door de 
inklemming van Novium tussen een verkeersas en de spoorlijn is er weinig ruimte voor 
uitbreiding. De vergroting van het oppervlak kan ook verkregen worden door 
intensivering, maar er kan afgevraagd warden of dit ideaal is. 
Random Novium vinden we een vestiging van Mc Donalds en discotheek the Matrixx. 
Bijna grenzend aan Novium ligt stadsdeelcentrum Dukenburg met een 
winkelvloeroppervlakte van 18.476 m 2

• Dit complete stadsdeelcentrum heeft onder 
andere 3 supermarkten, een warenhuis en een flink aandeel modebranche. De 
wisselwerking tussen het stadsdeelcentrum en de woonboulevard is echter minimaal. 

Er kan geconcludeerd worden dat de distributieve structuur ruimte laat voor uitbreiding 
van woonboulevard Novium. Met de verwachte bevolkingsgraei wordt deze positie 
versterkt. Ook de huidige concurrentiepositie lijkt sterk genoeg om graei te realiseren. 
De locatie kent echter wel haar beperkingen ten aanzien van de fysieke 
uitbreidingsruimte. Ook de bereikbaarheid lijkt niet optimaal voor een grate toevoeging 
van massa. Voor een grote toevoeging van het winkelvloeroppervlak is een betere locatie 
wenselijk. Wellicht dat een uitbreiding kan samengaan met de plannen in het KAN
gebied. 
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Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? Ja 
Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? Nee 
Strateaie: 4. Uitbreiden op een geschiktere locatie 

Op basis van de omgevingsanalyse lijkt een andere locatie voor de woonboulevard 
wenselijk. In het beslissingsondersteunende model zal verder worden gegaan met de 
objectanalyse om te kijken of deze analyse dit beeld versterkt. 

6.1.3 Stap 3: Objectanalyse 

De branchering van woonboulevard Novium wordt gekenmerkt door een hoog percentage 
winkelvloeroppervlak de branche wonen (94%). De overige zes procent wordt ingenomen 
door elektronicaformule It's. In tegenstelling tot veel kleine woonboulevards is de doe
het-zelf branche niet aanwezig. Wei vinden we op Novium een groot aanbod in de 
branches woninginrichting, meubelen en slaapkamer/bed. 
De woonboulevard wordt gesegmenteerd in het lage- en middensegment. De 
woonboulevard omvat zowel winkels in het middensegment als discountformules. 
Ongeveer 53 procent van het winkelvloeroppervlak is gefilialiseerd. De grootste trekker 
van woonboulevard Novium is Van der Heijden meubelen en slapen met 3.500 m2 WVO. 
Daarnaast zijn er nog andere trekkers als Kwantum en Mantel. 

Woonboulevard Novium heeft een komvormige opzet (figuur 6.1). Het grootste deel van 
de winkels is naast elkaar geplaatst aan de lange as. Loodrecht daarop staan enkele 
schijven waardoor drie 'kommen' ontstaan. In deze kommen zijn de 
parkeervoorzieningen gelegen. De orientatie van de winkelentrees zijn gericht op de 
parkeervoorzieningen. De opzet langs een as maakt het centrum compact, zodat alle 
winkels eenvoudig te bereiken zijn. De vormgeving van de woonboulevard is functioneel 
en ingetogen, maar geeft voldoende eenheid in het gebied. De etalagefunctie langs de as 
wordt niet altijd even goed benut. Hierdoor is de belevingswaarde voor de consument 
laag. 

De objectanalyse heeft laten zien dat woonboulevard Novium sterk vertegenwoordigd is 
in de branches meubel, woninginrichting en slaapkamer/bed. De nadruk van de 
woonboulevard ligt op het lagere en middensegment. Ten opzichte van de 
woonboulevards in de directe omgeving voert woonboulevard Novium een 
onderscheidend aanbod. Woonboulevard Novium heeft een sterke fysieke opzet heeft 
voor een doelgericht winkelcentrum . De doelgerichte opzet zorgt er aan de andere kant 
voor dater weini belevin swaarde is. 

6.1.4 Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 

Er zijn drie concepten naar voren gekomen die geschikt zijn voor een kleine 
woonboulevard: 

• Buitenlandse Strip mall 
• WoonHal 
• MKBoulevard 

Voor een buitenlandse strip mall is een goede bereikbaarheid van belang. Gezien de 
ligging van Novium langs een ontsluitingsas, de parkeervoorzieningen en de opzet lijkt 
dit concept geschikt voor deze woonboulevard. Met de keuze voor dit concept wordt 
verwacht dat de branchering meer richting het lagere segment zal verschuiven. 
Voor het concept van de WoonHal is de opzet van Novium niet geschikt. De aanwezigheid 
van een zelfstandige trekker en de multimodale ontsluiting biedt wel kansen, maar de 
opzet meet drastisch gewijzigd worden. Het concept WoonHal lijkt hierdoor niet haalbaar. 
Woonboulevard Novium lijkt ook minder geschikt voor het concept MKBoulevard. De 
opzet lijkt niet sterk genoeg om de zelfstandige ondernemers een eigen identiteit te 
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geven. De orientatie zal hierdoor meer op woonboulevards komen te liggen met 
landelijke trekkers. 

Het concept buitenlandse strip mall sluit aan op de huidige opzet van woonboulevard 
Novium. De woonboulevard zal hierdoor een lokale functie blijven vervullen, gericht op 
doelgerichte aankopen. Toevoeging van enkele aanverwante branches zullen het concept 
versterken. 

6.1.5 Stap 5: Bepaling strategie 

De omgevingsanalyse heeft laten zien dat gezien het draagvlak in Nijmegen een 
uitbreiding van Novium haalbaar is. Op deze manier kan de woonboulevard een 
completer aanbod aanbieden en hierdoor beter voorzien in de behoefte van de 
consument. Gezien de beperkte fysieke uitbreidingsruimte en de capaciteit van de 
ontsluiting is het niet ideaal om een uitbreiding op de huidige locatie te realiseren. 
De objectanalyse heeft laten zien dat Novium zeer geschikt is voor doelgericht winkelen. 
Dit sluit aan bij het concept van de buitenlandse strip mall. Er moet echter warden 
afgevraagd of deze ontwikkeling wenselijk is, aangezien Novium de enige woonboulevard 
in Nijmegen is. De verwachting is namelijk dat de consument dan op zoek zal gaan naar 
woonboulevards met meer winkelbeleving en een completer aanbod. De orientatie zal 
dan op andere gebieden komen te liggen dan het doelgerichte Novium. 
De beste strategie voor Novium lijkt een uitbreiding op een betere locatie. Deze nieuwe 
ontwikkeling moet ruimte bieden aan een compleet aanbod Winkels in de branche wonen. 
Nijmegen lijkt voldoende draagvlak te hebben om deze uitbreiding te verantwoorden. Op 
deze manier wordt een compleet centrum aangeboden die meer beleving kan bieden aan 
de consument. Door de huidige opzet van Novium aan te houden zullen kansen warden 
gemist. 
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6.2 Woonboulevard Capelle 
Woonboulevard Capelle maakt deel uit van het bedrijventerrein Hoofdweggebied in 
Capelle aan den IJssel. Dit gebied ligt langs de A20 aan de Oostkant van Rotterdam. 
Woonboulevard Capelle is een product van de eerste generatie woonboulevards. Het 
gebied omvat verschillende versnipperde winkelobjecten en winkelclusters. Naast 
winkelvoorzieningen zijn er ook verschillende bedrijfsverzamelgebouwen te vinden. Door 
het versnipperde eigendom huisvest het gebied een diversiteit aan moderne objecten en 
oorspronkelijke bebouwing. In figuur 6.2 is de diversiteit op woonboulevard Capelle 
weergegeven. 

Tijdens het opzetten van deze case is gebleken dat de gebruikte data uit Locatus 
achterhaald was. Inmiddels is gestart woonboulevard Capelle en de versnipperde 
bedrijven in het Hoofdweggebied te transformeren tot CapelleXL. In het verlengde van 
woonboulevard Capelle ontstaat een stripcenter met verschillende winkels in de branche 
wonen en aanverwante branches. In deze case zijn deze ontwikkelingen nog niet 
meegenomen, waardoor het beperkt is gebleven tot de oorspronkelijke woonboulevard 
Capelle. 

6.2 .1 Stap 1: Categorisering 

Het totale winkelvloeroppervlak van woonboulevard Capelle is 36.583 m2 WVO. Doordat 
er geen dominante trekker aanwezig is kan de case dus als volgt getypeerd worden: 

II Woonboulevard middel Oppervlakte 30.000 - 50.000 m 2 WVO 
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6.2.2 Stap 2: Omgevingsanalyse 

De kooporientatie uit Capelle aan de IJssel op woonboulevard Capelle is relatief laag. Een 
belangrijke reden hiervoor is de ligging van woonboulevard Capelle naast woonmall 
Alexandrium. Het draagvlak van woonboulevard Capelle is grotendeels afkomstig van 
buiten de gemeente. Woonboulevard Capelle weet een groat aandeel 
koopkrachttoevloeiing uit andere gemeentes te creeren; voornamelijk uit Rotterdam. 
Ondanks dat in Capelle aan de IJssel slechts 70.000 mensen wonen heeft de locatie een 
grate potentie, want in een straal van 10 km is het inwoneraantal het tienvoudige. De 
bevolkingsprognoses laten zien dat in Capelle aan de IJssel de bevolkingsgroei de 
komende jaren gering is. 

In regio Rijnmond zijn een groat aantal woonboulevards te vinden. De categorisering van 
de concurrerende woonboulevards loopt nogal uiteen. Een groat deel van de 
woonboulevards zijn kleine woonboulevards met een lokaal draagvlak. Als er gekeken 
wordt naar de grate en middelgrote woonboulevards in de regio dan kunnen drie 
woonboulevards als concurrerend warden beschouwd. Dit zijn Nijverwaard in Sliedrecht 
(56.000 m 2 WVO), Rijneke Boulevard in Zoeterwoude (45.000 m 2 WVO) en Reijerwaard 
in Barendrecht (38.000 m 2 WVO). Nijverwaard kenmerkt zich door een groat aantal 
versnipperde functies en lijkt met de komst van Loads 5 een nieuwe trekker in handen te 
hebben. Het gebied Rijerwaard in Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam, is gelegen 
langs de snelweg en omvat enkele lokale trekkers. Het assortiment is breed en in een 
aantal branches ook diep. De Rijneke boulevard in Hazerswoude/Zoeterwoude is een 
clustering van winkels in de groep 'in en om het huis', waarbij de nadruk niet op de 
branche wonen ligt. 
Daarnaast zijn er in de directe omgeving twee woonmalls te vinden, waarvan 
Alexandrium de meest concurrerende is. Doordat woonmall Alexandrium op een 
steenworp afstand ligt van woonboulevard Capelle, is de concentratie winkels in de 
branche wonen in dit kleine gebied hoog (110.000 m2 WVO). Toch lijken de 
woonboulevards een andere doelgroep te hebben. Alexandrium heeft een duidelijke 
verblijfsfunctie, terwijl woonboulevard Capelle een doelgerichte functie heeft. 
Woonboulevard positioneert zich dan ook als 'sterke buur' van Alexandrium. 

De locatie van woonboulevard Capelle wordt omsloten door verkeersaders en een 
spoorlijn. Door de ligging aan de A20, de corridor Rotterdam-Utrecht-Arnhem, is de 
bereikbaarheid van woonboulevard Capelle goed. Op de piekmomenten ontstaat er 
echter drukte op de aan- en afvoerwegen. Met de verdubbeling van de Hoofdweg is er 
verbetering opgetreden. Door het onsamenhangende karakter van woonboulevard 
Capelle zijn de gratis parkeervoorzieningen versnipperd door het gebied. De 
parkeergelegenheid is op eigen grand. Ondanks dat er in het totale gebied een groot 
aantal parkeerplaatsen te vinden is, ontstaat er toch op de piekmomenten een hoge 
parkeerdruk. Ook is de consument genoodzaakt om met de auto van winkel naar winkel 
te rijden. Een ander zwak punt is de bevoorrading van het gebied. De bevoorrading 
verschilt per winkel, maar is vaak verstrengeld met de andere verkeersstromen. 
Ondanks de ligging langs een spoorweg is woonboulevard Capelle met het openbaar 
vervoer matig te bereiken. Treinstation Rotterdam Alexander ligt op vrij grate afstand en 
de busfrequentie op de Hoofdweg is laag. Voor de voetgangers en fietsers zijn 
voorzieningen naar het gebied aangelegd, maar op de woonboulevard zijn voorzieningen 
achterwege gelaten. Er kan gesteld warden dat woonboulevard Capelle op autogebruik 
gericht is. 
Zoals al is aangegeven wordt de locatie van woonboulevard Capelle omringd door 
bedrijfsverzamelgebouwen, dienstverlenende bedrijven, automotive en natuurlijk 
Alexandrium. Door de ligging langs de ontsluitingswegen wordt woonboulevard Capelle 
wel op het netvlies van de consument geplaatst. 

De omgevingsanalyse laat zien dat er een groot aantal concurrerende woonboulevards 
met een grater aanbod of een betere kwaliteit in de directe omgeving is. De 
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concurrentiedruk op woonboulevard Capelle is groot. Vanuit het aanbod bekeken lijkt een 
vergroting van het bestaande aanbod dan ook niet haalbaar. Maar door de ligging naast 
Rotterdam heeft woonboulevard Capelle zeker bestaansrecht. Temeer omdat 
woonboulevard Capelle weet in te spelen op het tekort aan perifere locaties voor 
grootschalige winkelruimtes in Rotterdam. Gezien de locatie en de mogelijkheid tot het 
ontwikkelen van eigen winkelobjecten is er nog voldoende interesse van retailers. 

Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? 
Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? 
Strategie: 2 . Verbeteren van de concurrentiepositie in het huidige formaat 
huidige locatie 

Nee 
Ja 
en op de 

De omgevingsanalyse voor woonboulevard Capelle leidt tot de strategie om de 
concurrentiepositie verbeteren op de huidige locatie. Er wordt van uitgegaan dat de 
huidige omvang behouden blijft. Er zal slechts een beperkte uitbreiding ter versteviging 
van de concurrentiepositie haalbaar zijn. In het beslissingsondersteunende model wordt 
dan ook verder gegaan met de objectanalyse. 

6.2.3 Stap 3: Objectanalyse 

Van het totale winkelvloeroppervlak op woonboulevard Capelle is ongeveer 80 procent in 
de branche wonen. Buiten de branche wonen zijn twee bouwmarkten met in totaal ruim 
6.000 m2 WVO en een winkel in tuinmeubelen. Het aanbod op woonboulevard Capelle is 
grootschalig met een gemiddeld winkelvloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 per winkel. 
Door het ontbreken van de speciaalzaken is het aanbod niet compleet. De voornaamste 
branches zijn woonwarenhuizen, meubelzaken, bouwmarkten. De segmentering van 
woonboulevard Capelle ligt aan de onderkant van de markt. Maar liefs 69 procent van het 
winkelvloeroppervlak is gefilialiseerd, waarvan een groat dee! discountformules zijn. 
Grote filiaalbedrijven zijn onder meer Leen Bakker (5.081 m2 WVO) en Karwei (4.356 m2 

WVO). Naast het grote aandeel filiaalbedrijf weten enkele zelfstandige ondernemers zich 
in positief opzicht te onderscheiden. 

De fysieke opzet van woonboulevard Capelle laat zich grotendeels typeren als een 
versnipperd gebied met een gedateerde uitstraling. Door het gebrek aan een planmatige 
opzet in het gebied, is er geen routing aanwezig. Het centrum is niet compact en er zijn 
nauwelijks voetgangersvoorzieningen. De parkeervoorzieningen zijn voor de winkel 
geplaatst en de consument pakt veelal de auto naar de volgende winkel. De meeste 
winkels zijn introvert en bieden dan ook nauwelijks belevingswaarde. Door het 
versnipperde eigendom zit er groat verschil tussen het onderhoud en het gevelbeeld van 
de panden. Het geeft een schril contrast tussen moderne winkelobjecten en naastgelegen 
winkelobjecten met een gedateerde uitstraling. 

De objectanalyse van woonboulevard Capelle heeft veel zwakke punten laten zien. Er 
kan geconcludeerd warden dat het gebied nauwelijks samenhang vertoond. Er kan zelfs 
afgevraagd worden of het wel als winkelcentrum getypeerd zou moeten warden. De 
woonboulevard laat een opzet zien die zich niet leent voor enige verblijfswaarde. Het 
wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor het zogenaamde runshoppen. 
De woonboulevard bevindt zich qua branchering in het lagere segment. Er zijn veel 
discount georienteerde trekkers te vinden op deze locatie. Voor de specialistische en 
hoogwaardigere producten zal de consument naar het naastgelegen Alexandrium 
moeten. 

6.2.4 Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 

De mogelijke concepten voor een middelgrote woonboulevard zijn: 
• Power Centrum 
• MKBoulevard 
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Het concept Power Centrum wordt gedragen door een zeer goede ontsluiting en een 
groot aantal parkeervoorzieningen. Voor dit concept is ook een complete branchering en 
een goede ruimtelijke opzet van belang. 
Het concept MKBoulevard wordt getypeerd door een clustering van zelfstandige 
ondernemers die op deze manier een bijzondere uitstraling aan het gebied geven. Het 
concept wordt gedragen door een of enkele lokale trekkers. Hiervoor is ook enige 
samenwerking met het filiaalbedrijf nodig. 
Het aanbod van woonboulevard Capelle bestaat voor een groot gedeelte uit grootschalige 
winkels. Dit sluit voor een groot deel aan op het concept van Power Centrum, ondanks 
dat de trekkers niet van het formaat IKEA zijn. Het aandeel filiaalbedrijf en een 
positionering op het lagere segment lijkt hier op aan te sluiten. De bereikbaarheid van 
het gebied is meer dan voldoende om het concept succesvol te laten zijn. Door het 
introverte karakter van de winkels in dit concept hoeven er ook geen aanpassingen aan 
de fysieke structuur gemaakt te worden. De orientatie van de consument ligt namelijk 
niet op de openbare ruimte. Het concept MKBoulevard kan hier goed op aansluiten. Een 
clustering van enkele zelfstandige ondernemers kan tezamen als een trekker 
functioneren. De verwachting is echter dat een clustering lastig is te realiseren in het 
gebied door de lage samenhang. Daarnaast is de vraag of de zelfstandige ondernemers 
niet ondergesneeuwd worden door het grote oppervlak van het filiaalbedrijf. 

Het concept Power Centrum is zeer geschikt voor woonboulevard Capelle. De 
bereikbaarheid, de fysieke opzet en het huidige aanbod sluiten aan op dit concept. De 
woonboulevard fungeert op deze manier als een doelgericht winkelcentrum met een 
comoleet aanbod grootschalige winkels. 

6.2.5 Stap 5: Bepaling strategie 

De concurrentieanalyse laat zien dat de concurrentiedruk op woonboulevard Capelle 
groot is. Toch heeft woonboulevard Capelle een bijzondere positie weten te verwerven 
door ruimte te bieden aan grootschalige winkels. Hiertegenover staat dat de fysieke 
opzet van woonboulevard Capelle zeer slecht is. De keuze voor een Power Centrum lijkt 
dan ook sluitend voor deze locatie. De strategie moet niet zijn om verblijfswaarde te 
willen creeren. Woonboulevard Capelle moet in alle opzichten de tegenhanger worden 
van Woonmall Alexandrium III. De woonboulevard moet gericht zijn op de runshoppende 
consument. De woonboulevard zal bestaan uit een groot aantal 'big-boxes', waarbij gratis 
voor de deur geparkeerd kan worden. De verwachting is dat een groot deel van de 
winkels discount georienteerd zullen zijn en dus voor een groot deel ingenomen zullen 
worden door het filiaalbedrijf. Het bestaansrecht van het centrum is dan ook dat de 
consumenten hier komen voor een bepaalde Winkel of product en niet voor het centrum. 
Het gemak voor de consument staat dan ook centraal. 
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6.3 Ekkersrijt 
Het bedrijventerrein Ekkersrijt is een gebied dat in de loop der jaren zonder al te veel 
afstemming en planning is gegroeid. Het gebied ligt ten Noorden van Eindhoven in de 
gemeente Son en Breugel aan de AS0/A58. De ontstaansgeschiedenis van 
woonboulevard Ekkersrijt begint in de jaren '80 met de ontwikkeling van het Meubelplein 
Ekkersrijt. Het meubelplein is een voorbeeld van de tweede generatie woonboulevards. 
Deze generatie wordt gekenmerkt door een planmatige opzet en de dominantie van 
grootschalige meubelzaken met een breed en ondiep assortiment. In de loop der jaren is 
er in verschillende fases detailhandel toegevoegd. De woonboulevard kan onderscheiden 
warden naar vijf deelgebieden. Ieder deelgebied beschikt over een eigen gevelbeeld, 
parkeergelegenheid, reclame en expeditie. Hierdoor ontstaat een enigszins chaotisch 
beeld op de woonboulevard, maar bestaat er eenheid in de deelgebieden. De 
verscheidenheid van de verschillende gebieden van woonboulevard Ekkersrijt is 
weergegeven in figuur 6.3. 

6.3.1 Stap 1 : Categorisering 

In totaal is het oppervlak van woonboulevard Ekkersrijt 65.170 m2 WVO. Doordat er 
geen dominante trekker aanwezig is, wordt het getypeerd als een grate woonboulevard : 

III Woonboulevard groat Oppervlakte meer dan 50.000 m 2 WVO 

6.3.2 Stap 2: Omgevingsanalyse 

Woonboulevard Ekkersrijt heeft een belangrijke functie voor inwoners van Eindhoven. 
Maar de orientatie op woonboulevard Ekkersrijt gaat verder dat Eindhoven en 
omliggende gemeenten. In Eindhoven wonen ruim 200.000 mensen en in een straal van 
15 kilometer circa 650.000. Door beperkte groei in en rand Eindhoven warden er in 2010 
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678.000 inwoners verwacht. De plannen voor woonboulevards in de omgeving van 
Ekkersrijt zijn niet of nauwelijks bedreigend voor woonboulevard Ekkersrijt. 

In de omgeving van woonboulevard Ekkersrijt liggen maar een beperkt aantal 
concurrerende woonboulevards. Door de schaalgrootte heeft woonboulevard Ekkersrijt 
een voordeel ten opzichte van de concurrentie. In Eindhoven bevindt zich de kleine 
woonboulevard Kanaaldijk. Dit centrum heeft een centrale ligging in Eindhoven en heeft 
een doelgericht karakter. Deze woonboulevard wordt gedragen door enkele grootschalige 
landelijke formules en bouwmarkten. Ten oosten van Eindhoven ligt een groot filiaal van 
Goossens wonen & slapen. Aan de Noordzijde van Ekkersrijt ligt een viertal 
woonboulevards op gepaste afstand. Gezien het grote draagvlak, de ligging en het 
oppervlak van woonboulevard Ekkersrijt heeft het een stevige concurrentiepositie. 

Door de figging aan de randweg van Eindhoven is de bereikbaarheid voor zowel 
Eindhoven als de omliggende gemeenten goed. Door de grote drukte op de 
piekmomenten op het knooppunt Ekkersrijt willen de snelwegen nog wel eens vastlopen. 
Dit moet met de komst van een nieuw knooppunt bij Ekkersrijt verholpen warden. De 
parkeergelegenheid is ruim en verspreid over verschillende grote parkeerplaatsen. 
Hierdoor kan bij ieder deelgebied gratis voor de deur geparkeerd warden. Door de 
versnipperde situering en historische groei van de woonboulevard is de expeditie niet 
optimaal opgezet. Er is zoveel mogelijk geprobeerd de verkeersstromen te scheiden, 
maar dit is niet overal het geval. 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is niet optimaal. Er rijdt alleen een 
laagfrequente bus naar het gebied. De bereikbaarheid per fiets en voet is goed, maar 
door de perifere ligging is dit weinig relevant. Woonboulevard Ekkersrijt is gelegen op 
een groot bedrijventerrein, waar geen functies aanwezig zijn die een wisselwerking 
hebben met de woonboulevard. 

Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? Ja 
Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? Ja 
strategie: 4. De woonboulevard uitbreiden. 

De omgevingsanalyse heeft laten zien dat woonboulevard Ekkersrijt een groot gebied 
random Eindhoven bedient. De afstemming van de vraag op het aanbod is uitstekend. 
Gezien de sterke concurrentiepositie lijkt uitbreiding van het aanbod mogelijk. Ook de 
locatie biedt voldoende mogelijkheden voor uitbreiding. Het beslissingsondersteunende 
model laat zien dat door de categorisering als grote woonboulevard, er uitbreiding plaats 
kan vinden zonder dat positionering in een andere categorie woonboulevards nodig is. Er 
zal dus verder warden gegaan met de objectanalyse. 

6.3.3 Stap 3: Objectanalyse 

Woonboulevard Ekkersrijt laat een grote verscheidenheid aan winkels in de branche 
wonen zien. In totaal valt 86 procent van het verhuurde winkelvloeroppervlak in de 
branche wonen en wordt aangevuld met de branche doe-het-zelf (Praxis en Gamma). Er 
is een groot aanbod winkels in de branche meubelen. Ook de woninginrichtingszaken en 
woonwarenhuizen zijn, mede door de aanwezigheid van IKEA, goed vertegenwoordigd. 
Daarnaast zijn ook de branches keuken, slaapkamer en babywoonwinkel prominent 
aanwezig. De nadruk op woonboulevard Ekkersrijt ligt op grotere winkels met een breder 
aanbod. Het aanbod ligt voornamelijk in het lagere en middensegment. 
Mede door de aanwezigheid van de grater trekker IKEA (15.000 m 2 WVO), is er een hoge 
filialiseringsgraad van maar liefst 75 procent op woonboulevard Ekkersrijt. Andere 
trekkers zijn Lodewijks (4.700 m 2 WVO/zelfstandig) en Sanders meubelstad (3.000 m 2 

WVO). Er is een onderscheid te zien tussen de verschillende onderdelen van de 
. woonboulevard. De nieuwe ontwikkelingen warden gedragen door (discount)formules en 

de branche doe-het-zelf. Het oorspronkelijke meubelplein Ekkersrijt omvat juist een 
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traditionele opzet met grootschalige functies in de branche wonen, met een groat aantal 
zelfstandige ondernemers. 

De opzet van woonboulevard Ekkersrijt bestaat feitelijk uit vijf losse delen met ieder hun 
eigen parkeergelegenheid, reclame en expeditie. Het gebied vertoont samenhang door de 
verkeersas die de gebieden verbindt. De samenhang in ieder van deze gebieden is 
uitstekend, maar de samenhang onderling is paver. Er is getracht eenheid te krijgen in 
de openbare ruimte, maar de uitwerking is niet afdoende om succesvol te zijn. Het 
oorspronkelijke meubelplein Ekkersrijt is door haar ligging en opzet verborgen achter 
IKEA. 
Bij het Meubelplein Ekkersrijt zijn de winkels op een binnenplein met horeca 
georienteerd. Dit geeft een prettig verblijfsklimaat en routing. Het parkeren is verspreid 
aan de randen van het terrein. Het binnenplein is hierdoor verborgen en de inrichting is 
gedateerd. Het gevelbeeld aan de buitenkant van het meubelplein bestaat uit dichte 
wanden en expeditiedeuren en vormt hierdoor een gesloten en weinig uitnodigende 
gevel. De invulling van het gebied bestaat uit grootschalige winkels met een 
winkelvloeroppervlak van 1.000 meter of meer. 
Het IKEA terrein bestaat uit een big-box met een groat parkeerterrein. De opzet van de 
blauw-gele doos is zeer introvert en heeft dan ook geen enkele interactie met de rest van 
de woonboulevard. De centrale ligging zorgt er wel voor dat je langs de andere delen 
komt die hierdoor spin-off kunnen genereren. 
De twee gebieden random de Praxis en de Gamma zijn modern vormgegeven. De opzet 
van deze gebieden is als een strip waarin verschillende winkels naast elkaar geplaatst 
zijn. De opzet biedt de mogelijkheid tot vergelijkend winkelen, maar de gevels zijn veelal 
te breed om dit te bewerkstelligen. De entrees zijn duidelijk zichtbaar vanaf de 
parkeervoorzieningen, die voor de deur gesitueerd zijn. De expeditie vindt plaats aan de 
achterzijde. Deze twee gebieden zijn door de opzet van elkaar gescheiden, maar hadden 
goed samen kunnen functioneren. 
De Donjon woonburcht is de laatste fase van de woonboulevard en geeft het centrum een 
gezicht. Het vormt de entree van industrieterrein en woonboulevard Ekkersrijt. Het 
gebouw heeft een moderne vormgeving. De winkels zijn naast elkaar geplaatst als een 
stripmall. Er zijn voldoende parkeervoorzieningen voor de deur geplaatst. Er is geen 
aansluiting gezocht met de parkeervoorziening van het IKEA terrein . Het gebied heeft 
een vestiging van fastfood-gigant Burger King, waardoor een rustpunt ontstaat. 

De objectanalyse laat zien dat woonboulevard Ekkersrijt zowel qua opzet als branchering 
multifunctioneel is. Er is ruimte voor doelgerichte aankopen bij de bouwmarkten en 
discountformules, maar de consument wordt ook in staat gesteld om vergelijkend te 
winkelen in het hogere segment. De functionele opzet van Ekkersrijt is sterk, maar de 
fysieke opzet laat te wensen over. 

6.3.4 Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 
Mogelijke concepten voor een grote woonboulevard zijn: 

• Power Centrum 
• Full-service Boulevard 

Woonboulevard Ekkersrijt is een perifere locatie met een zeer goede bereikbaarheid. Ook 
is de branchering is compleet en de woonboulevard lijkt dan ook aan alle eisen te 
voldoen voor een Power Centrum. In feite kunnen IKEA en het Meubelplein als twee grate 
trekkers beschouwd warden. De bouwmarkten uit het nieuwe gedeelte van 
woonboulevard Ekkersrijt kunnen de basis vormen voor een Full-service boulevard. Er 
kan alleen getwijfeld warden of de opzet van deze gebieden voldoende kwaliteit bieden 
voor een lange verblijfsduur. De opzet van het meubelplein leent zich wellicht beter voor 
een verblijfsfunctie. Dit deel van de woonboulevard heeft een sterke concurrentiepositie 

T. Walvius 92 



.______A ______ _ ~ Toekomst voor de woonboulevard? ! 

door het unieke aanbod van grootschalige winkels in het midden- of zelfs hogere 
segment. 

Woonboulevard Ekkersrijt is uitermate geschikt als Power Centrum. In feite kunnen de 
verschillende deelgebieden beschouwd worden als trekkers. Met name het meubelplein 
leent zich voor een herpositionering om meer verblijfsklimaat toe te voegen. Dit kan in 
de vorm van een Full-service boulevard, maar ook andere concepten zullen hier niet 
misstaan. 

6.3.5 Stap 5: Bepaling strategie 

De omgevingsanalyse heeft laten zien de woonboulevard Ekkersrijt een sterke 
concurrentiepositie heeft. De bereikbaarheid van de locatie is goed en zal nog verbeterd 
worden met de aanleg van het nieuwe knooppunt. Gezien de grate orientatie op de 
woonboulevard van Eindhoven en de omliggende gemeenten is er voldoende 
draagkracht. Een uitbreiding om de kwaliteit van de woonboulevard te verbeteren lijkt 
dan ook haalbaar, mede gezien de lichte bevolkingsgroei. 
De objectanalyse laat zien dat het centrum in haar totaliteit geen eenheid vormt, maar 
de verschillende deelgebieden wet. De verschillende gebieden verschillen ook in functie. 
De nieuwere gebieden omvatten een groat aanbod landelijke formules, terwijl het 
meubelplein veel zelfstandige ondernemers huisvest. Gezien de opzet is het van belang 
dat het meubelplein aangepakt gaat worden, want het leent zich uitstekend voor een 
vooruitstreven concept. De verscholen positie achter de IKEA is een gemiste kans. Met de 
komst van de nieuwe entree zal dit gebied het boegbeeld moeten worden. Tegelijk moet 
de openbare ruimte van de woonboulevard verbeterd worden om meer samenhang te 
creeren. Op deze manier blijft Ekkersrijt ook in de toekomst een aantrekkelijke 
aankoopplaats voor de branche wonen. 
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6.4 Zanddonk 
Op bedrijventerrein Zanddonk in Waalwijk zijn een dertiental woonwinkels gevestigd. De 
grote trekker op deze woonboulevard is het themapark wonen van Piet Klerkx. In de loop 
der jaren zijn de verschillende winkels min of meer spontaan random Piet Klerkx 
Meubelwereld heen gegroeid. Het zal duidelijk zijn dat deze woonboulevard 
gecategoriseerd wordt als een woonboulevard rondom een dominante trekker. Figuur 6.4 
geeft een impressie van het gebied. 

.. I': 
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6.4.1 Stap 1: Categorisering 

Van het totale winkelvloeroppervlak van 47.200 m2 WVO op Zanddonk, wordt 35.300 m 2 

ingenomen door verschillende winkels van Piet Klerkx. De woonboulevard kan dan als 
volgt worden gecategoriseerd: 

IV Woonboulevard random een dominante trekker - Aanwezigheid van een trekker 
minimaal 5.000 m2 WVO en meer dan 35% van de totale o ervlakte 

6.4.2 Stap 2: Omgevingsanalyse 

In een straal van 10 km random woonboulevard Zanddonk wonen slechts 150.000 
mensen. Dit aantal lijkt niet voldoende om het formaat van Zanddonk te rechtvaardigen. 
Maar woonboulevard Zanddonk vervult een bovenlokale functie, zoals dat kenmerkend is 
voor de categorie woonboulevards random een dominante trekker. Piet Klerkx heeft een 
grate naam opgebouwd op het gebied van wonen en weet hierdoor veel dagjesmensen te 
trekken. De reikwijdte van Piet Klerkx is dan ook vele malen grater dan die van 
traditionele woonboulevards van een dergelijk formaat. Het verzorgingsgebied is dan ook 
lastiger af te bakenen dan bij de traditionele woonboulevards. Hierbij moet veel meer 
rekening worden gehouden met concurrentie van andere activiteiten voor een dagje uit. 
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Woonboulevard Zanddonk neemt door de aanwezigheid van de grate trekker een 
bijzondere positie in. Woonboulevards met een grate 'local herae' blijken in staat een 
groat draagvlak te creeren. Als er gekeken wordt naar concurrerende centra in de directe 
omgeving van Waalwijk dan is de concurrentiedruk laag. De woonboulevards Meerstoel 
(Roosendaal) en Leypark (Tilburg) hebben een beperkt oppervlak en zijn discount
georienteerd. Hierdoor bedienen ze een ander segment dan Zanddonk. Naarmate de 
afstand toeneemt, neemt de sterkte van de concurrentiepositie af. De Bossche Boulevard 
(Den Bosch) en in het bijzonder woonboulevard Kruisvoort (Breda) zijn sterke 
woonboulevards met een vergelijkbaar of grater winkelvloerappervlak. Woonboulevard 
Kruisvoort huisvest een IKEA van 25.000 m 2 WVO en is hierdoor de graotste concurrent. 

Woonboulevard Zanddonk ligt dicht bij de snelweg A59. De bereikbaarheid is niet slecht, 
maar oak niet optimaal. Op de piekmomenten ontstaat er grate drukte random 
Zanddonk. De locatie kent voldoende gratis parkeerplaatsen, maar de opzet van de 
parkeervoorzieningen is matig. De parkeervoorzieningen zijn versnipperd en niet altijd 
ideaal gelegen ten opzichte van de entree. De parkeerstructuur is hierdoor 
onoverzichtelijk en zorgt voor overlast bij de voetgangers. De bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer is matig. Er is geen treinstation en de busverbinding is laagfrequent. 
De bereikbaarheid met de fiets en te voet is voldoende, maar dit is minder relevant voor 
de dagjesmensen. 
De perifere Jigging op het bedrijventerrein zorgt nauwelijks voor wisselwerking met 
andere voorzieningen. De locatie biedt wel kansen voor uitbreiding, want aan de 
Noordzijde van het gebied (tegenover Piet Klerkx) is neg voldoende ruimte voor 
uitbreiding. 

Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? Nee 
Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? Ja 
strategie: 2. Verbeteren van de concurrentiepositie in het huidige formaat en op de huidige 
locatie. 

De omgevingsanalyse heeft laten zien dat het verzorgingsgebied sterk afhankelijk is van 
de grate trekker Piet Klerkx. De grate trekker weet voldoende consumenten te trekken, 
ondanks het lage aantal inwoners in de directe omgeving. De concurrentiepositie van 
Zanddonk is zwakker naarmate de afstand toeneemt. Een uitbreiding kan dan alleen 
gerechtvaardigd warden door een initiatief van de dominante trekker en niet op basis van 
de vraag. De locatie biedt voldoende potentie voor de woonboulevard. Het gebied heeft 
dan oak zeker bestaansrecht. De strategie is dan het verbeteren van de toekomstige 
concurrentiepositie. Hiervoor wordt verder gegaan met de objectanalyse. 

6.4.3 Stap 3: Objectanalyse 

De functionele opzet van Zanddonk laat zien dat alle winkels in de branche wonen vallen. 
Deze winkels zijn aangevuld met een galerie en horeca. Piet Klerkx Meubelwereld is de 
dragende kracht achter deze woonboulevard. De woonboulevard is aangevuld met een 
klein aantal winkels uit het grootwinkelbedrijf, zoals het woonwarenhuis Kwantum. Deze 
winkels completeren het aanbod in de branche wonen. Vrijwel alle winkels op de 
woonboulevard richten zich op het middensegment. In dit segment wordt een compleet 
aanbod geboden. 

De fysieke structuur van de woonboulevard is opgezet als twee blokken, waarbij langs de 
plinten gewinkeld kan warden. Een blok wordt ingenomen door Piet Klerkx meubelwereld 
en de andere onder meer door Woonexpress Piet Klerkx. Tussen deze blokken is een 
winkelstraat te zien waar de andere winkels gevestigd zijn. Door de brede franten van de 
winkels is het niet prettig winkelen. Daarbij is de winkelstraat met onder meer Kwantum 
min of meer verborgen. Ook de grate parkeervoorziening aan de zijkant van Piet Klerkx 
ligt niet ideaal ten opzichte van de ingang. Aan de overzijde van de weg vinden we nog 
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een aantal versnipperde winkels in de branche wonen. Indien er al sprake was van 
routing in het gebied wordt deze teniet gedaan door de modern vormgegeven solitaire 
panden aan de overzijde van de straat. De uitstraling van de blokken van Piet Klerkx is 
gedateerd. Daarnaast mist het gebied compactheid, waardoor er geen fijn 
verblijfsklimaat ontstaat in de openbare ruimte. Ook de openbare ruimte en de uitstraling 
van het gebied laten te wensen over. 

De functionele opzet laat echter een uitgebalanceerde branchering in het middensegment 
zien. Deze functies zijn afgestemd op het aanbod van Piet Klerkx en zorgen voor een 
compleet aanbod. De objectanalyse laat zien dat de fysieke opzet van woonboulevard 
Zanddonk veel zwakke punten kent. De opzet van de woonboulevard is niet ideaal en de 
uitstrafing is gedateerd. Door de toenemende concurrentiedruk lijkt een impuls voor 
Zanddonk noodzakelijk. 

6.4.4 Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 

De volgende concepten kunnen mogelijk meer beleving bieden voor een woonboulevard 
rondom een dominante trekker: 

• WoonHal 
• MKBoulevard 
• VTWoonboulevard 

Met de afmeting en trekkracht van Piet Klerkx lijken verschillende concepten haalbaar. 
Het lijkt onvermijdelijk dat de woonboulevard herontwikkeld moet worden om meer 
beleving toe te voegen. Een betere opzet van de woonboulevard is noodzakelijk. 
Het concept MKBoulevard lijkt minder geschikt voor de case Zanddonk. Piet Klerkx lijkt 
beter samen te gaan met landelijke formules dan kleinere zelfstandige ondernemers. Op 
deze manier kan er nog meer trekkracht aan de woonboulevard worden toegevoegd. De 
andere twee concepten lijken zeer geschikt voor Zanddonk. De huidige branchering is 
afgewogen en Piet Klerkx is de sterke speler die het concept bewaakt. Woonboulevard 
Zanddonk is in staat om de consument winkelbeleving en een 'dagje uit' te bieden. 

Voor woonboulevard Zanddonk zijn zowel het concept WoonHal als de VTWoonboulevard 
geschikt. De locatie biedt al een sterke trekker die het concept kan initieren. De 
woonboulevard zal wel herontwikkeld dienen te worden om hiervoor een goede 
ruimteliike opzet te creeren. 

6.4.5 Stap 5: Bepa/ing strategie 

De omgevingsanalyse heeft laten zien dat de meeste concurrentie komt van grotere 
woonboulevards in de steden Breda en Den Bosch. Daarnaast moet de concurrentie 
worden gezocht in andere 'leisure' activiteiten. Door de aanwezigheid van de grote 
trekker is te zien dat de reikwijdte van het centrum veel groter is dan bij andere 
woonboulevards van een dergelijke omvang. De sterke trekkracht van Piet Klerkx heeft 
de laatste jaren de fysieke opzet moeten compenseren. Het centrum is gedateerd en de 
opzet is niet ideaal. Dit staat in schril contrast met het interieur, waar de 
belevingswaarde groot is. Voor het in stand houden van de concurrentiepositie moeten 
Piet Klerkx en Zanddonk vernieuwen. 
Dit lijkt mogelijk door een concept te ontwikkelen dat een combinatie is van de opzet van 
het concept WoonHal en de leisure uit het concept VTWoonboulevard. Hiervoor dient de 
opzet van de woonboulevard aangepast te worden, zodat de verschillende winkels meer 
samenhang krijgen. Er moet gedacht worden aan een mallvormige opzet volgens het 
shop in shop principe. De opzet van de WoonHa l zorgt er voor dat de consument langs de 
verschillende winkels gevoerd wordt. De leisure elementen moeten er voor zorgen dat de 
consument onderweg ook vermaakt wordt. 
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6.5 Villa Arena 
De Villa Arena is een product van de laatste generatie woonboulevards: de woonmall. 
Deze categorie woonboulevards warden gekenmerkt door een grate diversiteit winkels in 
de branche wonen ender een dak. De woonmalls zijn veelal gekoppeld aan hedendaagse 
architectuur, zeals oak te zien is in figuur 6.5. Villa Arena was bij de opening in 2001 de 
derde woonmall in Nederland. Het totale winkelvloeroppervlak bedraagt 62.586 m2 WVO, 
waarvan het grootste dee! van de winkels in de branche wonen is. De uitzonderingen 
warden gevormd door ondersteunende branches als horeca, koffiespeciaalzaken en 
huishoudelijke artikelen. 

6.5.1 Stap 1: Categorisering 

Villa Arena heeft een mallvormige opzet. Het totale winkelvloeroppervlak is 62.586 m2 

WVO, waardoor de woonboulevard als volgt te categoriseren is: 

V Woonmall Een mallvormige opzet met een minimale oppervlakte van 
50.000 m2 WVO 

6.5.2 Stap 2: Omgevingsanalyse 

De bevolkingsdichtheid in Amsterdam is zeer hoog. Binnen een straal van 10 km wonen 
700.000 inwoners. De woonmalls zijn in de markt gezet met de verwachting dat ze een 
zeer groat draagvlak konden creeren. Achteraf is gebleken dat het grootste dee! van de 
bezoekers van Villa Arena uit de regio Groot Amsterdam komt. Dit gebied heeft een 
inwoneraantal van ongeveer 1,5 miljoen. Het blijkt dat grate traditionele woonboulevards 
een concurrerend aanbod weten te bieden. De bezoekersaantallen zijn dan ook lager dan 
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vooraf geprognosticeerd. Gezien het tegenvallende draagvlak moet bekeken warden of 
uitbreiding van het huidige aanbod wel wenselijk is. 

De woonmall neemt een bijzondere concurrentiepositie in ten opzichte van de andere 
woonboulevards. Door het grate aanbod specialistische winkels biedt het de mogelijkheid 
tot vergelijkend winkelen en leent het zich uitstekend voor een dagje uit. De grootste 
concurrenten van de Villa Arena zijn dan oak de andere twee woonmalls: woonmall 
Alexandrium III (Rotterdam) en Megastores (Den Haag). Daarnaast moeten ook andere 
leisure activiteiten als concurrerend warden beschouwd. 
In de omgeving van Villa Arena zien we een groot aantal woonboulevards. De meest 
concurrerende zijn de grote woonboulevards Utrecht (88.169 m2 WVO), Beverwijk 
(69.000 m2 WVO), Doe Mere (55.580 m2 WVO) en Zuiderhout (55.000 m 2 WVO). De 
kleine en middelgrote woonboulevards zijn meer gericht op doelgericht winkelen en zijn 
dus minder concurrerend voor Villa Arena. Grotere woonboulevards als Utrecht en 
Beverwijk blijken echter beter in staat de consument een vergelijkend winkelaanbod aan 
te bieden. 

De bereikbaarheid van Villa Arena per auto is goed door de Jigging nabij A2 en A9. De 
woonmall heeft in totaal 2.500 parkeerplaatsen in een parkeergarage. De hellingbaan 
naar het parkeerdak wordt als onvriendelijk beschouwd. De indeling van de 
parkeergarage laat te wensen over, maar leidt de consument wel direct het centrum in. 
Een groat nadeel van de parkeervoorzieningen in de Villa Arena is het hoge parkeertarief. 
Met het openbaar vervoer is Villa Arena zeer goed bereikbaar, onder meer door 
treinstation Amsterdam Bijlmer. De bereikbaarheid per fiets en te voet laat te wensen 
over. De woonmall maakt gebruik van speciale expeditiestraten, waardoor het 
expeditieverkeer wordt gescheiden van de consumentenstromen. 
Villa Arena maakt onderdeel uit van het Arena-gebied. De Arena Boulevard is hierin de 
belangrijke as, die loopt van het nieuwe treinstation Amsterdam Bijlmer tot de Villa 
Arena. Langs deze as is 15.000 m 2 WVO GDV-voorzieningen gelegen. Daarnaast zijn er 
tal van Leisure voorzieningen aan de as te vinden als de Heineken Music Hall, Pepsi 
stage, Pathe bioscoop en Amsterdam Arena. Met de komst van leisure center Getz zal het 
aantal voorzieningen nog verder toenemen. Tevens zijn er random de Villa Arena een 
groat aantal kantoorpanden te vinden. 

Sluit de vraag (verzorgingsgebied) aan op het aanbod (concurrentieanalyse)? Nee 
Zijn er mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie? Ja 
strategie: 2. Verbeteren van de concurrentiepositie in het huidige formaat en op de huidige 
locatie. 

De omgevingsanalyse laat zien dat de locatie van Villa Arena alles in zich heeft om 
succesvol te zijn. De bevolkingsdichtheid is groat, de bereikbaarheid goed en de locatie 
omhelst oak nog verschillende andere trekkers. Toch lijkt een uitbreiding van het aanbod 
niet wenselijk. De concurrentiedruk in de randstad is namelijk hoog en een 
herpositionering ter onderscheiding van de traditionele woonboulevards is wenselijk. De 
volgende stap in het beslissingsondersteunende model is het uitvoeren van de 
objectanalyse. 

6.5.3 Stap 3: Objectana!yse 

De nadruk van de branchering van woonmall Villa Arena ligt op de branche wonen. Maar 
liefst 98 procent van het verhuurde winkelvloeroppervlak valt in deze branche. De andere 
2 procent wordt ingenomen door cadeauartikelen, doe-het-zelf en huishoudelijke 
artikelen. Villa Arena heeft te kampen met een grate leegstand. Mede door de 
branchebeperking op de bovenste verdieping is de leegstand in de mall ruim 10.000 m2 

wvo. 
Als we kijken naar de branchering dan zien we dat 65 procent van het 
wi nkelvloeroppervlak ingenomen wordt door meubelzaken. Daarnaast heeft de branche 
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slaapkamer/bed (12%), woonwarenhuis (Trendhopper mega store 7%) en keukens (4%) 
een aanzienlijk aandeel. De nadruk ligt voornamelijk op duurzame producten. Het 
aanbod is zo goed als compleet; een aantal producten en branches zijn zelfs dubbel. 
De filialiseringsgraad in Villa Arena is 52 procent van het totale oppervlak. Het aandeel 
zelfstandige ondernemers is dus relatief hoog. De grootste winkels in de Villa Arena zijn 
Goossens (3. 764 m 2 WVO) en Trend hopper (3.500 m2 WVO). In tegenstelling tot de 
meeste grate traditionele woonboulevards zijn de winkels in Villa Arena gemiddeld nog 
geen 1.000 m2 WVO groot. De nadruk van Villa Arena ligt op het middenplus segment. 
Toch zijn er ook enkele discountformules in de woonmall te vinden. Dit komt niet overeen 
met het 'luxe' imago van Villa Arena en verstoort de branchering enigszins. 

Villa Arena is opgezet volgens het principe van een mall. Het gebouw telt 80 winkels, 
verdeeld over 4 verdiepingen, die uitkomen op een boomerangvormig atrium. De 
parkeervoorzieningen zijn op en onder het gebouw. Vanaf de buitenkant is het gebouw 
onherkenbaar als een modern winkelcentrum. Van het exterieur gaat dan ook geen 
enkele aantrekkingskracht uit. Ook de entree aan de zijde van de Arena Arcade is 
gesloten en introvert. Door de grote leegstand op de bovenste verdieping is de entree 
vanaf het parkeerdak ook niet verwelkomend. Het exterieur staat in schril contrast met 
het modern vormgegeven interieur. De mall wordt gekenmerkt door veel modern 
vormgegeven openbare ruimte en strakke gevels. Door de gelaagdheid van het centrum 
is het compact en stelt het de consument in staat het hele centrum te doorlopen. Het 
ontbreekt echter aan voldoende doorsteken, waardoor de consument vaak onnodig veel 
meters moet maken. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van de etalagefunctie en de 
openbare ruimte wordt benut, is er sprake van een grote belevingswaarde. De 
aanwezigheid van bankjes en horeca biedt aangename rustpunten in de woonmall. 

De objectanalyse heeft laten zien dat Villa Arena een groat aanbod vergelijkend 
winkelen in de meubels aanbiedt. Door het grate aanbod specialistische winkels treedt er 
ook duplicering van producten op. Het aanbod is het best te typeren als het middenplus 
segment, maar er zijn ook enkele discountformules te vinden. De belevingswaarde van 
de Villa Arena is groat, maar in de openbare ruimtes wordt nog te weinig beleving 
gebracht. Het atrium is uitermate geschikt voor allerlei activiteiten, maar doet de 
meeste tijd verlaten aan. Een zwakte van de woonmall is de opzet van de 
parkeervoorzieningen en het gebrek aan doorsteken in het centrum. Ook is het gesloten, 
sobere exterieur een zwakte van het centrum. 

6.5.4 Stap 4: Randvoorwaarden voor concepten 

Er zijn twee mogelijke concepten naar voren gekomen voor een woonmall: 

• VTWoonboulevard 
• Full-service woonboulevard 

Beide concepten lijken een aangename toevoeging aan de bestaande winkels en 
diensten. Een woonmall als Villa Arena leent zich namelijk uitstekend om een hoger 
serviceniveau te bieden dan de concurrentie. De openbare ruimte is van hoge kwaliteit en 
sluit dus aan op de eisen van deze dienstverlenende bedrijven. Voor het concept Full
service woonboulevard zal de nadruk minder op de doe-het-zelf branche liggen, maar 
meer op de speciaalzaken. De opzet, de massa en de bereikbaarheid van de woonmall 
sluiten aan bij de randvoorwaarden van dit concept. Voor het concept VTWoonboulevard 
dient de branchering beter afgestemd te warden en ontbreekt een sterke speler die het 
concept bewaakt. Een actieve houding van de centrummanager/belegger kan hier 
oplossing bieden. De woonmall heeft wel de juiste opzet om leisure te bieden. 
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Zowel het concept VTWoonboulevard als het concept Full-service woonboulevard zal Villa 
Arena versterken. Deze concepten sluiten aan bij de branchering van de woonmall en 
lijken prima aan te sluiten bij de hoogwaardige opzet van de woonmall. Een helder 
concept moet meerwaarde bieden voor de woonmall. 

6.5.5 Stap 5: Bepaling strategie 

De omgevingsanalyse heeft laten zien dat de locatie voldoende potentie heeft om Villa 
Arena succesvol te laten zijn. De bevolkingsdichtheid rondom de woonmall is zeer hoog. 
De bereikbaarheid is goed en rondom Villa Arena zijn verschillende ander trekkers te 
vinden. Toch is Villa Arena minder succesvol dan verwacht. Villa Arena blijkt zich niet 
voldoende te kunnen onderscheiden van de traditionele grote woonboulevards. 
De objectanalyse heeft laten zien dat de branchering van Villa Arena niet consistent is. 
Voor een duidelijke marktpositionering is dit wel wenselijk. Uit de objectanalyse is ook 
naar voren gekomen dat de opzet een aantal zwakke punten heeft. De opzet van de 
parkeervoorzieningen is niet ideaal en het parkeertarief hoog. Daarnaast wordt er niet 
optimaal gebruik gemaakt van de openbare ruimte, waardoor de mall een ongezellige 
indruk geeft. Villa Arena moet de kansen grijpen die er liggen door de opzet van het 
centrum. Een eenduidige strategie voor Villa Arena is noodzakelijk om de consument 
duidelijk te maken wat de meerwaarde is ten opzichte van de traditionele 
woonboulevards. 
Villa Arena lijkt hiervoor gebruik te kunnen maken van beide concepten. Met het concept 
VTWoonboulevard kan het imago kan verbeterd warden door samenwerking te zoeken 
met een mediapartij. Door multichanneling wordt een grater publiek bereikt. Daarnaast 
leent de opzet van Villa Arena zich uitstekend voor tal van activiteiten, die georganiseerd 
kunnen warden in samenwerking met de mediapartij, zoals lezersdagen. Door de grootte 
van Villa Arena lijkt zelfs een samenwerking met een tv-programma haalbaar. De ruimte 
op de bovenste verdieping van de woonmall lijkt geschikt voor het concept Full-service 
boulevard, mits goed opgezet. Een clustering van dienstverlenende bedrijven als UPC 
lijken zich hier goed te kunnen clusteren. Dit kan net de meerwaarde voor de consument 
bieden ten opzichte van de traditionele woonboulevards. 

6.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk zijn voor vijf cases strategieen bepaald aan de hand van het 
beslissingsondersteunende model. De cases hebben de problematiek van de 
woonboulevards ge"illustreerd. Het mogelijk gebleken om aan de hand van het 
beslissingsondersteunende model tot een adequate strategie te komen. Door het hogere 
abstractieniveau van het beslissingsondersteunende model blijkt het toe te passen op alle 
vijf de cases. Het is gebleken dat de vijf cases leiden tot verschillende strategieen. Het 
beslissingsondersteunende model is dus in staat om strategieen af te stemmen op unieke 
case. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gebruiker zelf de uitkomsten moet 
interpreteren en vertalen naar een sluitende strategie. Aan de hand van vijf stappen 
wordt de relevante informatie verzameld, die nodig is voor strategievorming. De vijf 
stappen geven inzicht in de sterke en zwakke punten van de woonboulevard. De 
gebruiker komt stap voor stap tot enkele onderscheidende kwaliteiten van de 
woonboulevard. Op deze manier wordt de gebruiker is staat gesteld een afgewogen 
keuze te maken voor een strategie. Uiteindelijk zal de gebruiker zelf de keuze moeten 
maken voor een toekomststrategie. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk warden conclusies getrokken met betrekking tot dit onderzoek. 
Vervolgens warden aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek, het gebruik van het 
beslissingsondersteunende model en de algemene problematiek van de woonboulevards 
die in dit onderzoek naar voren is gekomen. Een adequate strategie is noodzakelijk door 
de toenemende concurrentiedruk op de bestaande woonboulevards. 

7 .1 Conclusies 
• Het beslissingsondersteunende model is op te zetten aan de hand van vijf 

stappen. Deze stappen laten enige vrijheid voor de gebruiker zodat deze geleid 
wordt bij de strategievorming, maar zelf een unieke strategie kan formuleren. De 
eerste stap hierbij is de indeling van de woonboulevard in een van de 
geformuleerde categorieen. Om de marktpositie van de woonboulevard te bepalen 
wordt vervolgens een omgevingsanalyse en een objectanalyse uitgevoerd. 
Doordat de omgevingsaspecten niet of nauwelijks te be"invloeden zijn, wordt eerst 
bekeken of de woonboulevard wel op de juiste locatie ligt alvorens naar de 
objectaspecten te kijken. Hierna kan bekeken warden welk concept het beste 
aansluit op de marktpositie van de woonboulevard. Als laatste stap zal de 
gebruiker een integrale strategie opstellen voor de her te ontwikkelen 
woonboulevard op basis van de uitgevoerde analyses. 

• In de literatuur bestaat geen eenduidige typering van een woonboulevard. Tot de 
woonboulevards warden zowel versnipperde bedrijventerreinen als moderne 
woonmalls gerekend. Aan de hand van de data-analyse van alle woonboulevards 
in Nederland is bepaald dat het beste onderscheid is aan te brengen op basis van 
de functionele eigenschappen. In dit onderzoek is een nieuwe categorisering van 
woonboulevards ontwikkeld. De woonboulevards zijn op te delen in vijf 
categorieen: woonboulevard klein, woonboulevard middelgroot, woonboulevard 
groat, woonboulevard random een dominante trekker en woonmall. 

• De interpretatie van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
woonboulevards hebben geleid tot 13 concepten. De diepte-interviews met 
deskundigen, die op verschillende manieren betrokken zijn bij de woonboulevards, 
hebben laten zien dat niet alle concepten toepasbaar zijn. Concepten voor de 
kleine woonboulevards spelen in op de lokale trekkers en de doelgerichte functie. 
Naarmate de woonboulevards grater warden moeten er complete concepten met 
een hoog serviceniveau aangeboden warden. Voor de woonboulevards random 
een dominante trekker en de woonmalls blijken concepten gericht op 
winkelbeleving sluitend. 

• De casestudy heeft aangetoond dat het beslissingsondersteunende model als 
leidraad voor herstructurering van een woonboulevard gebruikt kan warden. Aan 
de hand van de vijf stappen wordt alle relevante informatie verkregen voor 
strategievorming. Dit leidt tot een integrale strategie, afgestemd op alle relevante 
aspecten van de woonboulevard. De beleidsmakers zullen uiteindelijk deze 
strategie bepalen op basis van hun managementwaarden. 

7.2 Aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkelde methodiek 
• Voor dit onderzoek is gekozen om een beslissingsondersteunend model op te 

stellen die toepasbaar is op alle woonboulevards. Het beslissingsondersteunende 
model geeft de beleidsmaker op deze manier een bepaalde mate van vrijheid, 
waardoor deze zelf een unieke strategie kan formuleren. Er kan dus nog 
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aanvullend onderzoek worden verricht naar de strategiekeuze voor 
woonboulevards op objectniveau. Dit kan leiden tot een instrument dat de 
haalbaarheid van de herontwikkeling van een woonboulevard toetst. 

• De categorisering van de woonboulevards is voortgekomen uit de grate diversiteit 
tussen de woonboulevards. Er zijn verschillende aanwijzingen gegeven dat deze 
woonboulevards verschillend functioneren. Toch is het wenselijk om meer 
gegevens te krijgen over het consumentengedrag op de verschillende locaties. Op 
deze manier kan er beter ingespeeld warden op de wens van een consument voor 
een bepaalde locatie. Dit moet beantwoorden of de consument daadwerkelijk 
verschillende woonboulevards gebruikt voor verschillende bezoekredenen. 

7 .3 Aanbevelingen met betrekking tot de problematiek 
• Een van de grootste knelpunten op de woonboulevards ligt in de discussie random 

branchevervaging en brancheverruiming. Dit zijn ontwikkelingen die de komende 
jaren verder door lijken te zetten op de woonboulevards. Het is te kort door de 
bocht om te denken dat brancheverruiming de problematiek van de 
woonboulevards verbetert. Aan de andere kant moet er ook niet te krampachtig 
warden gedaan over toevoeging van branches, want in de praktijk blijkt dat een 
aantal branches goed samengaat met de branche wonen. Er kan gesteld warden 
dat het brancheringsvraagstuk maatwerk is. Van de overheden wordt dan ook een 
actieve houding ten opzichte van de branchebeperkingen verwacht om de kansen 
voor de woonboulevards te benutten. 

• De kleine woonboulevards vragen om een kritische benadering. Door de kleine 
massa is deze categorie woonboulevards het minst levensvatbaar. Het grote 
aantal woonboulevards in deze categorie doet vermoeden dat de problematiek 
voor deze woonboulevards het grootst zal zijn. De verwachting is dat in de 
toekomst de kritieke massa van de woonboulevards toeneemt tot 20.000 m 2 

WVO. Maar niet iedere woonboulevard zal geschikt zijn om te groeien. De 
beleidsmakers zullen dan ook een juiste toekomststrategie moeten formuleren 
voor deze woonboulevards. 

• Ten derde is van belang dat de overheden een actieve houding aan moeten 
nemen ten aanzien van de woonboulevards. De overheden laten zich te vaak 
leiden door de economische krachtenvelden waardoor niet optimale situaties 
ontstaan. Zo heeft Amersfoort met de komst van IKEA drie locaties waar de 
branche wonen is gevestigd. De vraag is of een clustering van de verschillende 
functies niet tot een gebied had kunnen leiden met meer kwaliteit? Deze actieve 
houding van de overheden moet ook het grate aantal woonboulevards indammen. 
De concurrentie tussen de woonboulevards lijkt namelijk vele malen grater te zijn 
dan de concurrentie met de binnensteden. Ongecontroleerde toevoeging van 
woonboulevards zal leiden tot kannibalisme in de branche. 
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Afkortingen 

OPO Oistributie-Planologisch Onderzoek 
FOC Factory Outlet Center 
GOV Geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen 
MKB Midden- en Kleinbedrijf 
POV Perifere detailhandelsvestigingen 
VS Verenigde Staten 
WVO Winkelvloeroppervlak 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Verantwoording dataset 
Maandelijks wijzigt de database van Locatus als gevolg van mutaties van huurders en 
nieuwbouwplannen. Door het dynamische karakter van de markt wijzigt ook het aanbod 
van woonboulevards in deze database. Zo kan een woonboulevard door het wegvallen 
van een huurder de ene maand wel als woonboulevard beschouwd warden, maar de 
volgende maand niet meer. Om uniformiteit in de data -analyse te krijgen is er besloten 
om met de dataset van Locatus Retail Locatie Verkenner van 24 april 2006 te werken. Dit 
heeft tot gevolg dat bij het publiceren van dit onderzoek enkele ontwikkelingen niet 
meegenomen zullen zijn. Toch zal dit niet afdoen aan de kwaliteit van de data-analyse, 
die als doel heeft inzage te geven in de samenstelling van de woonboulevards. 

Met behulp van Locatus Retail Locatie Verkenner is uit de lijst met retaillocaties een 
selectie gemaakt van de grootschalige concentraties (winkelgebiedstypes). Dit 
resulteerde in een lijst van 129 centra die getypeerd kunnen worden als grootschalige 
concentratie. Na de filtering op de eis van 10.000 m2 WVO in de branche wonen, vielen 
51 winkelcentra af. Daarnaast werden er nog 3 centra uitgefilterd, te weten Duivendijk te 
Nuenen, De Brug te Vriezenveen en Runshoppingcenter Noorderveld te Wormerveer, die 
niet de benodigde 5 retailvestigingen in de branche wonen hadden. 

De criteria 'zelfstandig gebied' en 'op loopafstand van elkaar' zijn meer subjectief van 
aard. De data van de resterende centra uit Locatus Retail Locatie Verkenner is nader 
bekeken om deze gebieden te kunnen inkaderen. Door de lage samenhang van een 
aantal woonboulevards is het lastig de gebiedsgrenzen te bepalen. Naar eigen inzicht zijn 
enkele separate gebieden in Locatus voor het onderzoek samengevoegd. De Rijneke 
Boulevard in Hazerswoude en Zoeterwoude bestaat uit 1 lintbebouwing met doelgerichte 
functies, maar is gelegen in 2 gemeenten. Hierdoor ontstaat geografisch een scheiding, 
welke is opgeheven. In Zutphen is meubelboulevard Eijerkamp samengevoegd met de 
aangrenzende woonbebouwing (Gerritsenweg & Pollaan) die op hetzelfde bedrijventerrein 
gelegen zijn. 
Deze samenvoeging is echter niet toegepast op meubelboulevard Peizerweg en Hoendiep 
in Groningen. Fysieke barrieres en het grate versch il in fysieke kwaliteit tussen de twee 
centra zorgen niet voor een gebied met samenhang. 

Daarnaast zijn er ook enkele centra juist uitgesplitst. Villa Arena (zonder Arena 
Boulevard en Arena Arcade), Alexandrium III (zonder Alexandrium I & II) en Overstad 
(zonder Noorderarcade) zijn als solitaire gebieden meegenomen in de dataset, ondanks 
de eenheidstypering van Locatus. De woonmalls Villa Arena en Alexandrium III zijn 
zelfstandige centra in het grotere geheel. Daarnaast is het een belangrijk argument dat 
de gebieden die zijn meegenomen gestoeld zijn op het PDV beleid, terwijl de 
aangrenzende gebieden GDV zijn. De Noorderarcade is uit de data-analyse gefilterd, 
omdat het geen enkele interactie heeft met de overige voorzieningen in het gebied 
Overstad. 

In de literatuur wordt ook gesproken over minimale percentages WVO wonen in een 
gebied. Dit is correct gezien de nadruk van woonboulevards op de branche wonen, maar 
om verschillende redenen is hier geen gehoor aan gegeven. Allereerst biedt Locatus niet 
genoeg inzicht in de gebieden om te concluderen dat de nadruk niet op wonen ligt. Vaak 
zijn er delen van een bedrijventerrein geweid aan de branche wonen, terwijl het hele 
bedrijventerrein wordt genoemd in Locatus. Daarnaast zijn er aanverwante branches die 
niet meegenomen warden in de cijfers. Zo kan een Hornbach (doe-het-zelf) de 
verhoudingen goed verstoren. 

T. Walvius 107 1 



----~-----------------T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_ w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_ar_d_?_!........., 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een dataset van 73 woonboulevards die in 
onderstaand overzicht alfabetisch zijn weergegeven. 

Naam woonboulevard Plaats Gemeente 
Overstad Alkmaar Alkmaar 
Woonboulevard Almelo Almelo Almelo 
Doe mere Almere Almere 
Amsterdamseweg Amersfoort Amersfoort 
Industrieterrein Bovenkerk Amstelveen Amstelveen 
De klaproos Amsterdam Amsterdam 
Villa Arena Amsterdam Amsterdam 
Woonboulevard Arnhem Arnhem Arnhem 
Borg Center Assen Assen 
Woonboulevaard Reiierwaard Barendrecht Barendrecht 
Woonboulevard Berqen op Zoom Berqen op Zoom 
Shoooinqpark de Heuve Beuninqen Beuninqen 
Woonboulevard Beverwijk Beverwiik Beverwiik 
Woonboulevard Breda Breda Breda 
Meubelboulevard Capelle Capelle a/d Ijssel Capelle a/d Ijssel 
Woonboulevard Leeuwenstein Delft Delft 
Bossche boulevard Den Bosch Den Bosch 
Megastores Den Haag Den Haaq 
Ravelijncenter Den Helder Den Helder 
De Snipperlinq Deventer Deventer 
Themacentrum wonen Doetinchem Doetinchem 
Woonboulevard Dordrecht Dordrecht Dordrecht 
De Noord Dronten Dronten 
Nieuwgraaf Duiven Duiven 
Kanaaldiik Eindhoven Eindhoven 
Westerlenqte Elburq El burg 
Niibracht Centre/ Barqermeer Emmen Emmen 
Woonboulevard Schuttersveld Enschede Enschede 
Marconistraat Goes Goes 
Meubelboulevard Peizerweg Groningen Groningen 
Hoendiep Groningen Groningen 
Woonboulevard Cruquius Cruquius Haarlemmermeer 
Niiehaske BPF Heerenveen Heerenveen 
Beveland Heerhuqowaard Heerhuqowaard 
Heerlerbaan Heerlen Heerlen 
Woonboulevard Heerlen Heerlen Heerlen 
(Plein) Westermaat Hengelo Hengelo 
Run shopping center Hoorn Hoorn 
Morres Hulst Hulst 
Ambachtsweg Katwiik Katwiik 
Zuiderdel Broek op lanaediik Lanqediik 
De Baanderij Leiderdorp Leiderdoro 
Meubelplein Leiderdorp Leiderdorp Leiderdorp 
't Pannehuis Huissen Lingewaard 
Woonboulevard Novium Niimeqen Nijmegen 
Van Gils Woonoromenade Oldenzaal Oldenzaal 
Meerstoel Oosterhout Oosterhout 
Woonboulevard Danenhoef Oss Oss 
De Aam Elst Overbetuwe 
Dr. Philipslaan Roermond Roermond 
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Oostplein Roosendaal Roosendaal 
Alexandrium III Rotterdam Rotterdam 
Woudfennen Joure Skarsterlan 
Niiverwaard Sliedrecht Sliedrecht 
Martin Luther King Boulevard Drachten Smallingerland 
Meubelplein Ekkersrijt Son & Breuqel Son & Breuqel 
Kennedylaan Terneuzen Terneuzen 
Koopboulevard Levpark Tilburq Tilburq 
Industrielaan Uden Uden 
Woonboulevard Kanaleneiland Utrecht Utrecht 
Woonthemacentrum van Ekeris Veenendaal Veenendaal 
Woonboulevard Veenendaal Veenendaal Veenendaal 
Niimeeqseweq Venlo Venlo 
De Hoogstad Vlaardingen Vlaardingen 
Zanddonk Waalwijk Waalwijk 
Home Center Woonboulevard Wolveqa Weststellinqwerf 
De Boulevard Woerden Woerden 
Zuiderhout Zaandam Zaanstad 
Woonboulevard Zevenaar Zevenaar Zevenaar 
't Woonhart Zoetermeer Zoetermeer 
Riineke Boulevard Zoeterwoude Zoeterwoude 
Gerritsenweq Zutphen Zutphen 
Woonboulevard Zwolle Zwolle Zwolle 
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Bijlage 2: Geografisch overzicht woonboulevards 

Li 

C) ,; 
j 
"f '• 

.I 

"·-..... .... .. 

" 

woonboulevards in Nederland 

T. Walvius 

/ 
,; 

·\_ 

/ -

.. .. - • ... ~. 

f ) 
I 

I 
t 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

.. , 
I 

J 

110 



...__ __ ~ _________________ T_o_e_k_o_m_s_t_v_o_o_r_d_e_ w_o_o_n_b_o_u_l_e_v_a_rd_?_. , ___ 

Bijlage 3: Onderverdeling naar fysieke aspecten 
De literatuur geeft twee onderverdelingen van woonboulevards naar fysieke aspecten. In 
hoofdstuk 1 is beschreven dat door het veranderende overheidsbeleid de versnipperde 
woonboulevards zijn uitgegroeid tot complete malls. Feitelijk geeft de onderverdeling van 
woonboulevards naar fysieke aspecten de ontstaansgeschiedenis van de woonboulevards 
woonboulevards weer. Het HBO laat in haar publicatie 'Woonboulevards, huidig 
perspectief en toekomst' (Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004b) een opdeling naar vier 
generaties zien: 

Generatie Typering 
Eerste qeneratie woonboulevard Spontaan karakter 
Tweede qeneratie woonboulevard Planmatiq opqezet 
Derde generatie woonboulevard Verru i mde bra ncheri nq 
Vierde generatie woonboulevard Woonmalls 

Ook Kooijman (1999) heeft een soortgelijke opdeling gemaakt naar fysieke 
verschijningsvorm van woonboulevards: 

type periode kenmerk Voorbeeld 
Solitaire vestiging '70 Perifeer, vooral IKEA Delft, Praxis 

snelweqlocatie Amsterdam ZO 
Ongeplande cluster '70 bedrijventerrein Cruquius (Hoofddorp), 

Beverwijk 
Geplande cluster '80/ '90 Gepland, zowel nieuwbouw Meubelplein Leiderdorp, 
(plein, boulevard, als renovatie Ekkersrijt 
centrum) 
Mall '90 Vooral een andere Woonmall Alexandrium 

(overdekte) vorm zoals III, vrije tijdscentrum 
warenhuis of festival- Amersfoort 
market 

De onderverdeling van het HBO en Kooijman laten enkele overeenkomsten zien. 
Allereerst maken ze het onderscheid tussen ongeplande-, geplande woonboulevards en 
woonmalls. Hierbij voegt Kooijman de tweede en derde generatie van het HBO samen tot 
de groep geplande clusters uit de jaren '80/'90. Het verschil tussen deze twee generaties 
zit dan ook niet in de fysieke opzet, maar in de verruimde branchering. 
Door ontwikkelingen op de woonboulevards kan de samenstelling veranderen, waardoor 
het voor de gebruiker lastig is de woonboulevard te typeren volgens bovenstaande 
onderverdelingen. Om deze redenen is voor dit onderzoek gekozen om een 
onderverdeling naar functionele aspecten te maken. Deze onderverdeling moet de 
gebruiker in staat stellen onderscheid te maken in het grate aantal woonboulevards. 
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Bijlage 4: Opdeling categorieen woonboulevards 
Naam Plaats gemeente WVO totaal 

" E 
ro 0 
Ecl!O 

Alexandrium III Rotterdam Rotterdam 54 .124 c;_o.-.. 
orociO Villa Arena Amsterdam Amsterdam 62.586 oeu,> s: -- /\ 3: Mega stores Den Haag Den Haag 83.555 

Naam Plaats gemeente wvo totaal c:oo 
Q) 0 > 
Q) q s: 
E L.t'I ai Zanddonk Waalwiik Waalwijk 47.200 
0 /\ -
"O ._.. .!9 Morres Hulst Hulst 33.676 
C: I.. 0 

Dr. Philioslaan Roermond Roermond 28.443 ea,..., 
1J ~ ~ Van Gils Woonpromenade Oldenzaal Oldenzaal 27.279 
L, I!! Lfl 

Woonthemacentrum van ~..., M 
Q) Q) C: Ekeris Veenendaal Veenendaal 21.226 :i .... Q) 
oc:o 't Pannehuis Huissen Linoewaard 20.385 

..0 ~ > 
Heerlerbaan Heerlen Heerlen 20.342 C: - s: g E,,. Nieuworaaf Duiven Duiven 19.908 3: .g E 
Zuiderdel Broek op lanqediik Lanoediik 16.669 

Naam Plaats gemeente WVO totaal 

Woonboulevard Heerlen Heerlen Heerlen 91.286 ..., Woonboulevard Kanaleneiland Utrecht Utrecht 88.169 0 0.,.... 
Woonboulevard Breda Breda Breda 72.243 L..Q 

Cl> Woonboulevard Beverwiik Beverwiik Beverwiik 69.566 'E 3: 
Meubelolein Ekkersriit Son & Breuoel Son & Breuqel 65.170 <lJN 

tE Gerritsenweg Zutohen Zutphen 59.575 gg (Plein) Westermaat Henoelo Henoelo 57.696 
..0 0 Niiverwaard Sliedrecht Sliedrecht 56.919 C: • 
00 

Doe mere Almere Almere 55.580 0 L.t'I 

3:~ Zuiderhout Zaandam Zaanstad 55.079 

Naam Plaats gemeente WVO totaal 

Woonboulevard Schuttersveld Enschede Enschede 46.419 
Rijneke Boulevard Zoeterwoude Zoeterwoude 45.975 
Overstad Alkmaar Alkmaar 44.348 
De Sni □□erfinq Deventer Deventer 44.076 

o--- Nijmeegseweq Venlo Venlo 44.051 
eo Hoendieo Groninoen Groninoen 40.535 
01> Nijbracht Centre/ ai 3: 

1J N Barqermeer Emmen Emmen 39.569 
:2 E Woonboulevard Almelo Almelo Almelo 39.489 Eo 
'E g Woonboulevaard Reiierwaard Barendrecht Barendrecht 38.557 
ro • Bossche boulevard Den Bosch Den Bosch 37.256 >o 
Q) L.t'I Woonboulevard Cruquius Cruquius Haarlemmermeer 37.124 :i I 

Meubelboulevard Caoelle Caoelle a/d Iissel Caoelle a/d Iissel 36.583 Oo .co Marconistraat Goes Goes 33.473 C: 0 0 . 
Run shoooina center Hoorn Hoorn 32.760 oo 

s:C Bora Center Assen Assen 30.683 
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C: ,,..... Naam Plaats gemeente wvo totaal 
·-O 
.2!> 
~ == 
1: N Amsterdamseweq Amersfoort Amersfoort 29.671 ~ E 
QJ 0 Ambachtsweq Katwiik Katwiik 29.654 -sg Shoooinaoark de Heuve Beuninoen Beuninaen 29 .078 
.80 Woonboulevard Veenendaal Veenendaal Veenendaal 28.688 5M 

De Baanderii Leiderdorp Leiderdorp 28.446 0 I 
;: 0 Martin Luther Kinq Boulevard Drachten Smallinaerland 28.363 0 

0 Industrielaan Uden Uden 28.274 
ci Home Center Woonboulevard Wolveqa Weststellinawerf 27.872 .... 
~ 

Woonboulevard Danenhoef Oss Oss 27.512 
Raveliincenter Den Helder Den Helder 26.720 
Woonboulevard Arnhem Arnhem Arnhem 25.245 
Woonboulevard Leeuwenstein Delft Delft 24.996 
Woonboulevard Zwolle Zwolle Zwolle 24.145 
Woon boulevard Beraen op Zoom Bergen op Zoom 23.303 
Meubelolein Leiderdoro Leiderdoro Leiderdoro 22.787 
Industrieterrein Bovenkerk Amstelveen Amstelveen 22.474 
Koopboulevard Leypark Tilburq Tilburq 22.215 
De klaoroos Amsterdam Amsterdam 22.023 
De Boulevard Woerden Woerden 21.712 
Oostplein Roosendaal Roosendaal 20.958 
Beveland Heerhugowaard Heerhuoowaard 20.469 
Niiehaske BPF Heerenveen Heerenveen 20.429 
t Woonhart Zoetermeer Zoetermeer 19.578 
Woonboulevard Novium Niimeaen Niimeoen 19.118 
Woonboulevard Zevenaar Zevenaar Zevenaar 18.168 
De Aam Elst Overbetuwe 17.712 
De Hooostad Vlaardinoen Vlaardinaen 16.797 
Kennedvlaan Terneuzen Terneuzen 16.579 
Meerstoel Oosterhout Oosterhout 16.295 
Kanaaldiik Eindhoven Eindhoven 15.910 
De Noord Dronten Dronten 15.630 
Themacentrum wonen Doetinchem Doetinchem 15.086 
Woonboulevard Dordrecht Dordrecht Dordrecht 14.991 
Westerlenqte Elburq Elburq 14.417 
Meubelboulevard Peizerweg Groninaen Groningen 12.212 

Woudfennen Joure Skarsterlan 11.645 
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Bijlage 5: Brief en lijst ge"interviewden 
Naar de deskundigen die ge"interviewd zijn voor de diepte-interviews is het volgende 
document verstuurd: 

Inleiding 
Dit document is opgesteld om de opzet en het doel van het diepte-interview te geven, 
dat ik binnenkort met u zal hebben. De diepte-interviews vormen een belangrijk 
onderdeel van mijn afstudeerscriptie met de titel: 'Toekomst voor de woonboulevard?! '. 
Het doel van deze scriptie is het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model 
voor strategievorming van her te ontwikkelen woonboulevards in Nederland, bedoeld 
voor de overheden en eigenaren/beheerders van woonboulevards. De afstudeerscriptie 
vormt de afronding van de Mastertrack Real Estate Management & Development aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Architecture, Building and Planning. 

Voor dit onderzoek heb ik eerst het ontstaan en het aanbod van de woonboulevards in 
kaart gebracht. Vervolgens heb ik gekeken naar de trends en ontwikkelingen die, met het 
oog op de toekomst, relevant zijn voor de woonboulevards. Naar aanleiding van deze 
trends en ontwikkelingen zijn een aantal concepten ontwikkeld die van toepassing 
kunnen zijn op de woonboulevards. Voor deze concepten wordt bepaald wat de 
randvoorwaarden zijn voor succes. Aan de hand van diepte-interviews worden de 
randvoorwaarden bepaald met de kennis van deskundigen die betrokken zijn bij de 
woonboulevards. De concepten zijn op de volgende pagina's vast beknopt bijgevoegd. 

Het doel van de diepte-interviews is het toetsen van de kwaliteit en het opstellen van 
randvoorwaarden van de concepten. De diepte-interviews moeten resulteren in een 
overzicht, waaruit af te lezen valt welk concept toepasbaar is voor welke categorie 
woonboulevard. Dit zal verwerkt worden in het beslissingsondersteunende model dat de 
afronding vormt van mijn onderzoek. 

De opzet van het interview, dat naar verwachting een uur zal duren, is als volgt : 
o Persoonlijke toelichting concepten 
o Open interview over de randvoorwaarden / haalbaarheid van de concepten 
o Discussie over mogelijke andere concepten / toekomst van de woonboulevards 
o Resume 

Bijlage: 
Beknopte beschrijving van de concepten voor woonboulevards. 
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Concepten 

1. Buitenlandse strip mall 
2. Power centru m 
3. NL.C 
4. E-boulevard 
5. WoonHal 
6. MKBoulevard 
7. Woonstop & shop 
8. De VTWoonboulevard 
9. Off-price & Outlet shoppen 
10. P.C. Woonstraat 
11. Zorgwoonboulevard 
12. Full-service woonboulevard 
13. Binnenstedelijke woonboulevard 
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1) Buitenlandse Strip Mall 
Een strip mall is een veel voorkomend winkelcentrum in het buitenland, waarbij de 
winkels als een lint geschakeld zijn. De strip malls zijn gemakscentra met een goede 
bereikbaarheid en winkels in uiteenlopende branches. 

• Verruimde branchering 
• Doelgericht winkelen 
• Goede bereikbaarheid langs ontsluitingswegen 

2) Power centrum 
Een Power center is een strip mall met een grater winkelvloeroppervlak, waarbij grate 
trekkers een dominante positie innemen. 

• Grote discount georienteerde trekkers 
• Uitstekende bereikbaarheid langs ontsluitingswegen 
• Introverte houding trekkers 
• Schaalvergrating en filialisering 

lntratuin 
IKEA 

\_ ~ 

\ 
Hornbach 

T. Walvius 116 1 



O"{ Y Toekomst voor de woonboulevard? ! ----- ---------------------------------' 
3} NL.C 

Het concept NL.C is gebaseerd op de vraag naar grootschalige winkelvoorzieningen in de 
periferie. In omringende landen is te zien dat de branche wonen onderdeel uit maakt van 
deze zogenaamde Urban Entertainment Centers. 

• Woonboulevard vormt een onderdeel van een compleet centrum 
• Brancheverruiming 
• Schaalvergroting 
• Entertainment/ Leisure 
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4} e-boulevard 
De woonboulevard wordt een virtuele wereld waarin de consument ongestoord rond kan 
snuffelen. Doordat de orientatie van het product op het Internet gebeurd komt de 
woonboulevard in haar huidige functie te vervallen. De woonboulevards bestaan uit grote 
hallen waarbij de showrooms in feite het magazijn van het bedrijf zijn. 

• Multichanneling 
• Internet 
• Woonboulevard vervalt 
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5) Woon Hal 
De woonHal is een clustering van kleinere woon- en speciaalzaken om zodoende een 
betere marktpositie te krijgen. Het samenbrengen van diverse producten uit 
verschillende zaken biedt een completere woninginrichting aan. 

• Shop-in-shop principe 
• Speciaalzaken 
• Presentatie in sfeerbeelden 

6) MKBoulevard 
Het concept MKBoulevard bestaat uit de clustering van het grote aantal zelfstandige 
ondernemers in de branche 'in/om het huis'. Deze versnipperde functies bestaan worden 
geclusterd random een of twee landelijke formules of juist grate lokale trekkers die de 
trekkracht moeten vergroten. 

o Lage filialiseringsgraad 
o Woonboulevard met een eigen gezicht 
o Hoog serviceniveau 
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7) Woonstop & shop 
Het concept van woonstop & shop is gebaseerd op de gemakswinkels voor de 
runshopper. De consument wil namelijk zo snel mogelijk de gewenste producten op de 
woonboulevard aanschaffen om zodoende direct weer naar huis kunnen. De consument 
gaat in deze gebieden niet vergelijkend winkelen, dus de verblijfsfunctie vervalt. 

o Doelgericht winkelen 
o Groothandel/ detailhandel 
o De branche 'in/om het huis' 
o Grote gemakswinkels met een breed assortiment 

8) De VTWoonboulevard 
Het concept van de VTWoonboulevard gaat verder dan de huidige woonmalls. Door 
middel van shows, productdemonstraties, tentoonstellingen, adviezen, workshops en nog 
veel meer moet het een dagje uit worden voor het hele gezin. 

o Leisure/ Lifestyle 
o Multichanneling (Magazines, televisie, Internet & woonboulevard) 
o Interactie tussen product en consument 
o Breed en diep assortiment wonen 

vtwoonboulevr 
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9) Off-price & Outlet shoppen 
Het off-price & outlet shoppen moet de consument voorzien in de behoefte aan 
merkproducten. Het is een merkendorp met kleine winkels die tezamen een vriendelijk 
verblijfsklimaat creeren. 

o Mix tussen off-price en outlet shoppen 
o Groot aanbod merken 
o Vriendelijk verblijfsklimaat 
o Kleine winkels 

n _..._.._ 
Villeroy & Boch 

IHH 

• BIACK&DECKER 

ALESSI 
LOODSS 

10) P.C. Woonstraat {Brand Villages) 
Het concept van de P.C. Woonstraat is de vertaling van de exclusiviteit van de P.C. 
Hooftstraat naar de branche wonen. Het concept bestaat uit een groat aantal relatief 
kleine specialistische winkels. 

o Woonwinkels in het hoge segment 
o Exclusiviteit 
o Veel service 
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11) Zorgwoonboulevard 
Het concept zorgwoonboulevard speelt in op de ontwikkeling van vergnJzmg in 
Nederland. Naast detailhandel in de branche wonen moeten er oak zorgfuncties komen 
die afgestemd zijn op deze doelgroep. 

o Hoag serviceniveau & klantvriendelijkheid 
o Afgestemd assortiment in de branche wonen 
o Veilig onderkomen 
o Goede bereikbaarheid 
o zorgfuncties 

12) Full-Service Boulevard 
De Full-service woonboulevard moet een totaalconcept zijn die de consumenten 
ondersteunt in trajecten als een verbouwing of de aankoop van een nieuwe woning. De 
basis wordt dan oak gelegd door de dienstverlenende functies. 

o Dienstverlenende functies als makelaars en aannemers 
o Grote kennis aanwezig 
o Presentatie in sfeerbeelden 
o All-in-one concept 

~ 
NVM 

T. Walvius 121 1 



,__ __ ~ Toekomst voor de woonboulevard?! 

13) Binnenstedelijke woonboulevard 
Het concept van de binnenstedelijke woonboulevard verplaatst de woonboulevards van 
de periferie naar de centrale winkelgebieden. De basis van deze stadsboulevards zullen 
gevormd worden door de formules die al in het Al-winkelgebied te vinden zijn. De 
nadruk zal komen te liggen op de accessoires en de eenvoudig mee te nemen producten. 

o Onderdeel van de binnenstad 
o Groot aanbod accessoires 
o Verruimde branchering 
o Hoge filialiseringsgraad 
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Lijst ge"interviewden 
Hieronder is een overzicht van de organisaties, naar alfabetische volgorde, die 
ge"interviewd zijn: 

Organisatie 
Altera Vastgoed NV 
Bouwfonds MAB 

Functie 
Portefeuillemanager winkels 
Senior Marketing Manager 
Retail & Leisure 

Centrale Branchevereniging Wonen Hoofd afdeling Branchekennis 
De Mandemakers Groep Hoofd Vastgoed 
Provincie Zuid Holland Beleidsmedewerker 
Remmers Retail 
Retail Innovation 

T. Walvius 

Directeur 
Voorzitter 

Plaats 
Amstelveen 
Den Haag 

Zeist 
Waalwijk 
Den Haag 
Capelle a/d IJssel 
Nijkerk 
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Bijlage 6: Koppeling concepten met categorieen woonboulevards 
Naast de randvoorwaarden voor de concepten, is opgetekend voor welke categorieen 
woonboulevards de concepten succesvol kunnen zijn. Deze koppeling tussen de 
concepten en de categorieen woonboulevards is weergegeven in een matrix. De 
koppeling kan warden gemaakt als het als zelfstandig concept levensvatbaar is of als het 
een zelfstandig onderdeel uit kan maken van een grater geheel. In de matrix zijn de 
koppelingen aangegeven die gemaakt zijn door de zeven deskundigen. De cijfers komen 
dan ook overeen met het interviewnummer. Staat er een 1 dan wil dit zeggen dat 
deskundige 1 een mogelijke koppeling zag tussen het betreffende concept en categorie 
woonboulevard. 
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Bijlage 7: Analyse checklists 
De meest gebruikte manier om een interne analyse uit te voeren is aan de hand van een 
checklist. Verschillende publicaties geven checklists die toegespitst zijn op winkelcentra. 
Deze checklists zijn er allemaal op gericht om de sterke en zwakke punten van 
winkelcentra in kaart te brengen. Naast de mogelijkheid tot toetsing van het 
winkelcentrum geeft het ook de mogelijkheid het te kunnen vergelijken met de 
concurrentie. In onderstaande tabel zijn vier checklists van winkelcentra uiteengezet naar 
de categorieen waarin de checklists zijn opgedeeld. Het gaat hier om de checklists van 
Bolt (1995), WPM-groep (Suijkerbuijk 2003), Vernor & Rabianski (1993) en CIMK 
(Vaders & Kolen 2006). 

Checklist Cateaorieen 
Bolt A. Het consumentendraagvlak 

B. Presentatie van het aanbod 
WPM-groep A. Omgeving 

B. Location eel 
C. Function eel 
D. Fysiek 
E. Commercieel 
F. Vastqoed 

Vernor & A. Financiele aspecten 
Rabianski B. Fysieke aspecten 

C. Locatie aspecten 
D. Omqevinqsasoecten 

CIMK A. Distributieve structuur 
B. Locatie 
C. Berei kbaarheid 
D. Belevinqswaarde 

Checklists voor winkelcentra 

Alie vier de checklists zijn afgestemd op de analyse van winkelvastgoed. De checklist van 
het CIMK is gespecificeerd voor wijkwinkelcentra. De andere drie checklists zijn te 
gebruiken voor ieder type winkelgebied. Het aantal categorieen per checklist loopt uiteen 
van 2 tot 6. Een korte analyse is dan ook wenselijk om te kijken of de checklists ook 
inhoudelijk verschillen. Hieronder zullen de verschillende checklist beknopt behandeld 
worden. 

WPM-groep 

De WPM-groep (Suijkerbuijk 2003) geeft een 'sterkte-/zwakte analyse van een 
winkelgebied', bestaande uit zes kwaliteiten van winkelcentra. Deze winkelcentrum
kwaliteiten zijn uiteengezet naar: Omgeving, Locationeel, Functioneel, Fysiek, 
Commercieel en Vastgoed. Aan de hand van alle criteria samen wordt en oordeel 
gevormd over de totale kwaliteit van het winkelcentrum. 
De omgevingskwaliteit omvat aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de 
concurrentiepositie van de woonboulevard. Onder de locationele kwaliteiten worden de 
aspecten verstaan die betrekking hebben op de ligging en bereikbaarheid. Aspecten die 
betrekking hebben op de verschijningsvorm, de opzet en het functioneren van de 
woonboulevard als gebouw vormen de fysieke kwaliteit. De functionele kwaliteit van een 
winkelcentrum gaat in op de invulling van het winkelcentrum. Commerciele kwaliteit van 
een winkelcentrum wordt verkregen door de uitstraling van het winkelcentrum. De 
aspecten die de waarde van het winkelcentrum in het economische verkeer bepalen 
vormen de vastgoed kwaliteit. 
Door de opdeling in zes kwaliteiten is het eenvoudiger de sterke en zwakke onderdelen 
van een winkelcentrum te benoemen. Dit laat ook zien dat de checklist vanuit het 
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perspectief van een beheerder is geschreven. Naast de winkelcentrumkwaliteiten locatie, 
ligging, functioneel en fysiek biedt deze checklist ook de kwaliteiten commercieel en 
vastgoed. De analyse van de commerciele- en vastgoedkwaliteiten maakt het 
functioneren van het management inzichtelijk. Het blijkt dat niet alle kwaliteiten te 
be'invloeden zijn. Het onderzoek van Suijkerbuijk (2003) maakt een onderscheid tussen 
omgevingsfactoren (locatie & ligging) en de objectfactoren (commercieel, functionaliteit, 
fysiek en vastgoed) voor herontwikkeling van winkelcentra. Het onderscheid tussen 
omgevings- en objectfactoren wordt gemaakt, omdat bij herontwikkeling de risico's van 
de locatie niet of moeilijk te beheersen zijn en de risico's van de omgevingskwaliteit 
(ligging) slechts passief beheersbaar zijn. De overige vier winkelcentrakwaliteiten 
omvatten actief beheersbare risico's. Door de geringe invloed die uit te oefenen is op de 
omgevingsfactoren is dit een grate indicator voor het welslagen van een winkelcentrum. 

Bolt 

Bolt (1995) geeft een checklist voor een 'sterkte-zwakte-analyse ten behoeve van een 
winkelcentrum'. De checklist is opgedeeld in twee categorieen: het consumenten
draagvlak en de presentatie van het aanbod. Bolt geeft aan dat zowel de kwaliteit van de 
locatie als de kwaliteit van het winkelcentrum van groat belang zijn voor het succes van 
een winkelcentrum. Het consumentendraagvlak geeft inzicht in het economisch 
functioneren van een winkelcentrum. Dit is ender meer afhankelijk van de 
consumentenbestedingen en de bereikbaarheid. Naast dat er voldoende draagvlak moet 
zijn voor een winkelcentrum, meet het centrum ook aantrekkelijk zijn. De presentatie 
van het winkelcentrum meet er voor zorgen dat potentiele consumenten ook 
daadwerkelijk hun aankopen doen in het winkelcentrum. Hiervoor is het centrum 
bijvoorbeeld afhankelijk van de aanwezige winkels en de presentatie hiervan. 
De checklist zeals opgesteld door Bolt is sterk gericht op de toetsing van nieuwe 
ontwikkelingen. Door de bepaling van het consumentendraagvlak kan bekeken warden of 
er ruimte is voor uitbreiding en de presentatie van het aanbod bepaalt de 
concurrentiepositie. Bolt heeft de deelaspecten geoperationaliseerd zodat er punten aan 
toegekend kunnen warden. Hierdoor is een totaalcijfer voor het winkelcentrum te geven 
en is dit cijfer te vergelijken met de concurrentie. Dit maakt de checklist eenvoudig in 
gebruik, maar maakt het ook subjectiever. 

Vernor & Rabianski 

Vernor en Rabianski (1993) geven het 'Raamwerk voor concurrentie-onderzoek'. De 
analyse van winkelcentra vindt plaats op vier aspecten: financieel, fysiek, locatie en 
omgeving. 
De checklist van Vernor en Rabianski is opgesteld uit het oogpunt van de consument. De 
consument maakt immers een keuze voor een centrum en dit gedrag is van groat belang 
voor een concurrentie-onderzoek. Het raamwerk analyseert hiervoor niet alleen 
bestaande concurrerende centra, maar ook centra in aanbouw en mogelijke toekomstige 
locaties. De analyse kan zo gedetailleerd uitgevoerd warden als nodig is. Voor de nieuwe 
locaties wordt de checklist fictief ingevuld, alsof het een bestaand centrum is. Door de 
(mogelijke) concurrentie in kaart te brengen wordt de concurrentiepositie bepaald en is 
ook te zien wat de zwakke punten van het centrum zijn. 

CIMK 
De checklist van het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf (Vaders & Kolen 2006) 
omvat vier aspecten voor een integrale evaluatie (checklist) van een winkeicentrum. De 
aspecten zijn: distributieve structuur, locatie, bereikbaarheid en belevingswaarde. Onder 
de distributieve structuur warden het branchepatroon en de branchesamenstelling 
verstaan. De locatie geeft de ligging ten opzicht van koopstromen en concurrerende 
centra aan. De kwaliteit van de parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid voor de 
consument en leverancier warden getoetst ender de bereikbaarheid. Voor de 
belevingswaarde wordt gekeken naar de kwaliteit van de winkels en het verblijfsklimaat. 
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Aan de vier criteria worden waarden gekoppeld die de importantie van de verschillende 
criteria aangeven. Hierbij kan het zwaartepunt worden gelegd op de criteria die het 
belangrijkst geacht worden voor het winkelcentrum. Zo wordt de invloed van de 
belevingswaarde voor 15 procent van het totaal gerekend, terwijl voor de distributieve 
structuur op 35 procent is gerekend. Indien deze criteria gekoppeld worden aan een 
score dan wordt een rapportcijfer verkregen dat direct inzichtelijk maakt wat de zwakke 
punten zijn. De checklist van het CIMK is toegespitst op wijkwinkelcentra. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt in verschillende centra, zeals buurt- en wijkwinkelcentra. De 
zwaartes kunnen op deze manier afgestemd worden op de eigenschappen van de 
verschillende centra. Zo wordt bij een buurtcentrum meer zwaarte gegeven aan de 
aanwezigheid van een discountformule dan bij een wijkwinkelcentrum. Op deze manier 
worden er nuances aangebracht tussen de verschillende soorten centra. 

Lessen uit de checklists 

Er kan gesteld worden dat de vier checklists, die hierboven kort behandeld zijn, sterk 
met elkaar overeenkomen. Alleen de checklist van de WPM-groep vertoont een afwijking 
doordat de beheersaspecten hierin zijn opgenomen. De meeste aspecten waaruit de 
checklist zijn opgebouwd zijn hetzelfde, maar worden anders benoemd of in andere 
categorieen ingedeeld. Zo spreekt iedere checklist over de parkeergelegenheid en het 
branchepatroon. De checklists vertonen grote gelijkenis met elkaar, maar er zit verschil 
in de benadering. 

Voor het beslissingsondersteunende model lijkt het gebruik van de methodiek van de 
checklist een geschikte. De bovenstaande literatuurstudie heeft echter verduidelijkt dat 
opdeling van de categorieen noodzakelijk is. Voor het beslissingsondersteunende model 
is het onderscheid, dat zowel Suijkerbuijk als Bolt gebruiken, naar object- en 
omgevingsaspecten wenselijk. De eerste stap die genomen dient te worden voor 
woonboulevards is om te kijken of de huidige locatie nog voldoende draagkracht heeft. 
Door een analyse naar de omgevingsfactoren uit te voeren kan bepaald worden of de 
functie wel bij de locatie past. Aangezien de omgevingsfactoren nauwelijks te 
be'invloeden zijn, is het noodzakelijk om een positief beeld te hebben. Indien blijkt dat de 
functie op de huidige locatie toekomst heeft moet gekeken worden naar de 
woonboulevard. Een analyse aan de hand van de objectfactoren bepaalt hoe de opzet 
van de woonboulevard is. Hieruit komen sterke en zwakke punten die leiden tot 
strategieen of concepten. 
Uiteindelijk zal de beleidsmaker een afweging maken voor een integrale strategie, mede 
gebaseerd op hun managementwaarden ten aanzien van commercie en vastgoed. De 
commerciele- en vastgoedkwaliteiten worden in het beslissingsondersteunende model 
voor dit onderzoek niet meegenomen. De keuze voor het management is zaak voor de 
eigenaresse van de woonboulevard. Aangezien dit model ook gebruikt wordt door 
overheden en projectontwikkelaars zijn dit overwegingen die de gebruiker dient te 
nemen. 

1 Omgeving Analyse naar het draagvlak van de woonboulevard: 
( concurrentie, locatie en • Past de functie bij de locatie? 
verzorg i ngsgebied) 

2 Locatie Analyse van de opzet van het object: 
(fysiek en functioneel) • Kleppen de opzet en de invulling? 

Het beslissingsondersteunende model zal alle vijf de categorieen woonboulevards dus 
analyseren op de omgevings- en locatieaspecten. Het is dus wenselijk de het 
beslissingsondersteunende model rekening houdt met de specifieke aspecten van de 
verschillende categorieen. De checklist van het CIMK laat zien dat het waardevol is om 
nuances aan te kunnen brengen in centra. Door dezelfde nuancering toe te passen kan 
op deze manier onderscheid worden aangebracht tussen de vijf categorieen 
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woonboulevards. Het is van belang dat uiteindelijk voor alle cases een advies gegeven 
kan worden. 
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