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VERTROUWELIJKHEID 

Voor dit onderzoek zijn veel vertrouwelijke gegevens gebruikt van zowel InBev als van haar dochter

onderneming lmmobrew. Kennis en overdracht van deze gegevens kan grate schade toebrengen aan 

InBev en aan alle aan haar verbonden bedrijven. 

Voor de universiteitsbibliotheek is derhalve een versie van de afstudeerscriptie beschikbaar gesteld 

waarbij de vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten of zijn gemanipuleerd. 
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VOORWOORD 

Wat is er toepasselijker dan je studentenperiode af te sluiten in de horeca? Het afgelopen jaar heb ik 

me dan ook met zeer veel plezier verdiept in het vastgoed waar ik me gedurende mijn studenten

periode menig uurtjes heb bevonden, maar tevens een onderdeel van het vastgoed dat binnen mijn 

studie nauwelijks aan bod is gekomen: het horecavastgoed. 

De eerste maanden van mijn afstuderen hebben in het teken gestaan van het opmeten en verzame
len van vierkante meters van horecapanden. Een hele klus, dat veel tijd in beslag heeft genomen. 

Maar zonder deze vierkante meters was niet tot het inzicht gekomen wat er nu is. Het belangrijkste 

deel van mijn onderzoek berust op deze vierkante meters. Er kan dan ook gesteld worden dat de 

vierkante meters de basis zijn geweest voor dit onderzoek. Veel tijd, maar tijd die zich dubbel en 
dwars heeft terugverdiend. Met deze vierkante meters is tot een inzicht gekomen waar lnterbrew de 

komende jaren hopelijk vele voordelen van kan ondervinden. 

Dit onderzoek was echter niet tot stand gekomen zonder mijn afstudeerbegeleiders Ingrid Janssen en 

Rianne Appel-Meulenbroek van de Technische Universiteit Eindhoven. lk wil hen dan ook hartelijk 
danken voor de begeleiding die zij mij hebben gegeven. Ingrid wil ik bedanken voor de kritische blik 

en het duidelijk op papier krijgen van de stappen die ik heb gemaakt. Rianne wil ik bedanken voor de 

overview die zij had, waardoor mijn onderzoek ook voor een buitenstaander een begrijpbaar verhaal 

is geworden. 

Een bijzondere dank gaat uit naar Alexander Breedijk, mijn begeleider van lnterbrew. Het (bijna) 

wekelijkse overleg en de zeer prettige manier van samenwerken hebben ervoor gezorgd dat er met 

zeer veel plezier aan dit onderzoek is gewerkt. Door het veelvuldige overleg bleef ik uiteindelijk de 
rode lijn van mijn onderzoek volgen. Ook de momenten waarop ik met een verdwaasde blik in mijn 

ogen door de bomen het bos niet meer zag, werden hierdoor weer helder en zorgden weer voor 
nieuwe inzichten. 

Ook wil ik de andere medewerkers van lmmobrew hartelijk danken voor de interesse in mijn onder

zoek, de medewerking en het enthousiasme dat ze op mij over wisten te brengen. 

lk ben van mening dat de resultaten van dit onderzoek daadwerkelijk een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de verdere professionalisering van de vastgoedafdeling van lnterbrew. Met de gegevens 
is binnen lnterbrew tot nieuwe inzichten gekomen. Daarnaast is het uiteindelijke huurwaarderings

model in de praktijk goed toe te passen en levert het model een grote bijdrage aan de huurprijsvast
stelling van het horecavastgoed. 

Een afstudeeronderzoek waar je met veel plezier aan gewerkt hebt, is leuk. Een onderzoek waarvan 

je nu al merkt dat het in de praktijk wordt toegepast, dat geett pas echt voldoening! 

Caroline van Strien 

Amsterdam, december 2005 
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SAMENVATTING 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, afstudeerrichting Real Estate Management & Development. Het onderzoek is uitgevoerd 

in opdracht van lnterbrew Nederland N.V. , onderdeel van InBev. 

lnterbrew Nederland is ontstaan door de samenvoeging van diverse Nederlandse bierbrouwerijen. De 

core business van het bedrijf is het produceren en verkopen van bier. De verkoop vindt plaats via een 
tweetal verkoopkanalen. Enerzijds wordt het bier via supermarkten en slijterijen verkocht ten behoeve 

van de thuismarkt. Anderzijds wordt een groot deel van het bier verkocht via de horeca ten behoeve 

van de uitmarkt. lnterbrew is met name zeer actief op de uitmarkt. 

Binnen deze uitmarkt speelt het horecavastgoed traditioneel een belangrijke rol voor de Nederlandse 

bierbrouwerijen. Horecabedrijven zijn voor een brouwerij een middel bij uitstek om bier aan de 

consument aan te bieden. Meer dan de helft van het ge'lnvesteerde vermogen van lnterbrew bestaat 

dan ook uit commercieel vastgoed. Het belang van het horecavastgoed is sinds het nieuwe beleid 

van de Europese Commissie in 2000 alleen maar toegenomen. Binnen lnterbrew is dit aanleiding 
geweest tot nader onderzoek op het gebied van horecavastgoed. Met het toenemende belang van 

het horecavastgoed is de behoefte ontstaan om meer grip te krijgen op de huurprijzen van het 

horecavastgoed. Huurprijzen worden binnen lnterbrew ofwel intern vastgesteld, dan wel door externe 

taxateurs. Bij de interne vaststelling van de huurprijs spelen niet-vastgoedgerelateerde aspecten vaak 

een rol, waardoor het vermoeden is dat er niet het maximale uit de huurprijs wordt gehaald. Externe 
huurprijsvaststellingen liggen daarentegen nogal eens te hoog omdat externe taxateurs vaak over te 

weinig kennis op het gebied van horeca beschikken. Dit is aanleiding geweest naar een nader onder

zoek naar huurprijzen van het horecavastgoed, waarvan onderliggend onderzoek het resultaat is. 

"Locatie, locatie, locatie" 

Binnen de vastgoedwereld wordt de locatie gezien als de belangrijkste rendementsbe'invloedende 

factor. De waarde van een locatie is hierbij afhankelijk van de wisselwerking tussen vraag en aanbod. 

Is er een grote vraag naar een bepaalde locatie, terwijl het aanbod hiervan beperkt is, dan is dit terug 

te vinden in een hogere huurprijs. Met de locatie als belangrijkste waardebepalende factor, is binnen 

dit onderzoek gekeken op welke wijze het mogelijk was om een relatie te leggen tussen huurwaarden 
van het horecavastgoed en horecalocaties. 

Onderzoeksmodel huurwaardebepaling horecalocaties 

'------ -------;• Locatiewaardering 

Figuur S.1. Onderzoeksmodel 
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De figuur op de vorige bladzijde laat zien dat er binnen dit onderzoek gezocht wordt naar de relatie 

tussen de waarde van een horecalocatie en de huurprijs die op de betrettende locatie gevraagd kan 

warden. De veronderstelling hierbij is dat met het toenemen van de waarde van de locatie, de huur

prijs eveneens zal toenemen. 

Locatiewaarderi ng 

Om de invloed van een locatie op de huurwaarde te kunnen bepalen is het noodzakelijk om horeca

locaties te waarderen. Binnen dit onderzoek is tot een methodiek gekomen waarmee het mogelijk is 
om voor elke willekeurige horecalocatie in Nederland een locatiewaardering te bepalen. Hiervoor is 

allereerst tot een eenduidige locatiesegmentatie voor horecalocaties gekomen. Op basis van een 

viertal kwaliteitsaspecten van horecalocaties is tot een eenduidige segmentatie gekomen, waarbij de 

segmenten zijn onderverdeeld naar een vijftal horeca locatieniveaus. 

Locatieniveau Stad Dorp Buitengebied 

Horecaconcentratie 
v centrum met 

dag- en avondfunctie 

H orecaconce ntra tie 
IV centrum met 

vooral avondfunctie 

Ill 
Solitaire horeca Horecaconcentratie 

centrum centrum 

Horeca buiten centrum 
Solitaire horeca Horeca met veel 

II met veel 
cent rum horecapassanten 

horecapassanten 

Horeca buiten centrum 
Horeca buiten Horeca met weinig 

I met weinig 
horecapassanten 

het centrum horecapassanten 

Figuur S.2. Locatiemodel horeca/ocaties 

Bovenstaande locatiemodel zegt echter nog niets over de waarde van een specifieke horecalocatie. 
Binnen bovenstaand locatiemodel wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen horecalocaties 

binnen eenzelfde segment. Zo kan en mag een horeca V locatie in Amsterdam niet zomaar 
vergeleken warden met een horeca V locatie Zwolle. 

Waardering van locaties aan de hand van horecapassanten 

Om tot een waardering van een horecalocatie te komen, is gezocht naar een specifieke waardebe

palende factor voor horecalocaties. De horeca is een bedrijfstak die geheel afhankelijk is van haar 

consumenten. Zander consumenten geen horecabedrijf. Het aantal passanten wordt binnen dit 

onderzoek dan ook gezien als de belangrijkste waardebepalende factor voor horecalocaties. 

Wat betreft horecalocaties warden echter geen passantentellingen gehouden. Om horecalocaties 
toch aan de hand van het aantal horecapassanten te kunnen waarderen, is in dit onderzoek tot een 

methodiek gekomen waarmee het aantal passanten wordt benaderd (zie de figuur op de volgende 

bladzijde). 
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Verhoudingscijfer Uitgaanscapaciteit 

Verhouding in horecapassanten tussen Schatting van het aantal horeca-
locatieniveaus binnen gemeenten consumenten op gemeentelijk niveau 

I I 

J, 
Uitgaansintensiteit 

Waardering van een horecalocatie 

Figuur S.3. Waardebepa/ing van willekeurige horecalocaties 

Om tot een benadering van het aantal passanten te komen wordt allereerst een schatting gemaakt 
van het aantal horecaconsumenten op gemeentelijk niveau. Op basis van het aantal inwoners, de 

leeftijdsopbouw binnen de gemeente en de kans op een horecabezoek wordt de uitgaanscapaciteit 

van een gemeente bepaald. De uitgaanscapaciteit is hierbij niets anders dan een schatting van het 

aantal horecaconsumenten binnen een gemeente. 

Uitgaanscapaciteit = L P(Xieeftijdsklasse) • Aantal inwoners(leeftijdsklasse) 

In combinatie met een eventuele correctie voor gemeenten die jaarlijks door veel toeristen worden 

bezocht, is binnen dit onderzoek voor alle 467 gemeenten in Nederland de uitgaanscapaciteit be

paald. 

Met het berekenen van de uitgaanscapaciteit is nog niet gekomen tot een benadering van het aantal 

passanten aan een specifieke locatie. Binnen een gemeente trekt niet elke locatie evenveel 

horecapassanten. Zo zal een horeca V locatie uit het locatiemodel veel meer passanten kennen dan 
een horeca I locatie. Om het aantal passanten aan een locatie te benaderen, is gekeken naar de ver

houding van horecapassanten tussen de vijf gedefinieerde locatieniveaus. 

Op de vraag hoeveel horecapassanten een bepaald locatieniveau meer of minder aantrekt dan een 

andere locatieniveau kon niet zondermeer antwoord worden geven. Omdat er geen gegevens voor 
handen waren ten aanzien van het aantallen horecapassanten, is er binnen dit onderzoek gezocht 

naar een andere methode op basis waarvan het wel mogelijk was om de verhouding in horeca

passanten tussen de gedefinieerde locatieniveaus te bepalen. Binnen dit onderzoek is gekeken naar 

de gemiddelde bieromzet per horeca locatieniveau. Met het ontbreken van landelijke omzetgegevens, 

is gebruik gemaakt van de uitgebreide database van bieromzetgegevens van de afnemers van 
lnterbrew. Met deze gegevens is tot een gemiddelde bieromzet per locatieniveau gekomen. 

Locatieniveau Gemiddelde bieromzet lndexcijfer steden lndexcijfer dorpen 

Horeca v .... hl/m2 

Horeca IV .... hl/m2 

Horeca Ill .... hl/m2 

Horeca II ... . hl/m2 

Horeca ... . hl/m2 

Tabel S.1. Bier-indexcijfer voor horecalocaties binnen steden en dorpen (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 
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De gemiddelde omzetten laten duidelijk zien dat met het toenemen van het locatieniveau de omzet 

eveneens toeneemt en dat dus het aantal passanten hoger zal liggen. 

Om tot een waardering van horecalocaties te komen dienen de gemiddelde bieromzetten nog wel 

ge'lndexeerd te warden. Reden hiervoor is dat de grondslag van steden en dorpen niet aan elkaar 
gelijk is. Binnen een stad is een horeca V locatie het hoogste locatieniveau, terwijl binnen een dorp 

een horeca Ill locatie het hoogste niveau is (zie bovenstaande tabel voor indexcijfers). 

Met de bier-indexcijfers en de uitgaanscapaciteit van gemeenten, zijn uiteindelijk alle gegevens voor 

handen om tot een waardering van een specifieke horecalocatie te komen. De waarde die aan een 

locatie wordt toegekend, is hierbij de uitgaansintensiteit van een horecalocatie genoemd. De uit

gaansintensiteit is in dit onderzoek op de volgende manier berekend: 

Uitgaansintensiteit Bier-indexcijfer(locatieniveau Siad Of dorp) • Uitgaanscapaciteit(gemeente) 

Met de uitgaansintensiteit is aan elke willekeurige horecalocatie een (fictieve) waarde toegekend. Op 
basis van deze waarde is het mogelijk om horecalocaties onderling met elkaar te vergelijken. 

Met de uitgaansintensiteit is ook de horizontale as van het onderzoeksmodel gedefinieerd (zie figuur 

S.1 ). De volgende stap is het definieren van de verticale as, de huurwaarde van het horecavastgoed. 

Huurwaarden horecavastgoed 

lnterbrew beschikt over een zeer uitgebreide database met huurgegevens van al haar huurders. Het 

betrof hier echter absolute huurprijzen. Om inzicht te krijgen in huurprijzen van het horecavastgoed 

diende deze huren getransformeerd te warden naar huurprijzen per vierkante meter. Hiervoor is 

binnen het kader van dit onderzoek van een ruim aantal panden het aantal vierkante meters inge

meten. 

Omdat niet elke vierkante meter evenveel bijdraagt aan het uiteindelijke rendement, is het vloerop

pervlak van een horecaobject onderverdeeld naar een negental ruimtes, waarbij aan elke ruimte een 

weegfactor is toegekend. Op basis van deze indeling is gekomen tot een gewogen aantal vierkante 
meters waardoor het mogelijk werd om de huurprijzen van de panden te herleiden naar een huurprijs 

per gewogen vierkante meter. 

Uit de huurprijsanalyse kwam naar voren dat de grootte van een horecapand een duidelijke uit
werking heeft op de huurwaarde per vierkante meter. Grote panden hebben hierbij gemiddeld 
genomen een lagere huur per vierkante meter en kleine panden een hogere huur per vier-kante 

meter. Om huurprijzen onderling met elkaar te kunnen vergelijken, dient dan ook gekozen te warden 

voor een eenduidige referentiemaat. Een groottemaat die in de praktijk het meeste voorkomt is een 

horecapand met een grootte tussen de 101 en 200 vierkante meter. Deze groottemaat is dan ook als 

referentiemaat genomen. Aan de hand van deze referentiemaat is bepaald in hoeverre panden 
kleiner dan 101 vierkante meter, dan wel grater dan 200 vierkante meter, gecorrigeerd moeten 

warden (zie de tabel op de volgende bladzijde). 
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Grootteklassen Gemiddelde huurprijs I m2 lndexpercentage • 

Vm 50 m2 € 
51 -100 m2 € 
101-200 m2 € 
201-500 m2 € 
meer dan 501 m2 € 

• pandgrootte tussen de 101 -200 m2 geld! als relerentiemaat 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Tabel S.2. Huurprijs per vierkante meter naar pandgrootte (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Sarnenva!lmy 

Met bovenstaande correctiefactoren is het mogelijk geworden om de huurprijzen van de 754 panden 

van lnterbrew te transformeren naar een huurprijs voor een standaard horecapand, waarbij een stan

daard horecapand een horecapand is met een groottemaat tussen de 101 en 200 vierkante meter. 

Met de bepaling van de huurwaarde voor een standaard horecapand is ook de verticale as uit het 

onderzoeksmodel gedefinieerd. De horizontale as was reeds bepaald met de uitgaansintensiteit. De 

volgende stap die gemaakt moet worden is het bepalen van de relatie tussen deze twee aspecten. 

Relatie huurwaarden en horecalocaties 

Om een relatie tussen de waarde van een locatie (de uitgaansintensiteit) en de huurprijs van het 

horecavastgoed aan te tonen, is gebruik gemaakt van de regressie analyse. De regressie analyse is 

een techniek uit de statistiek die gebruikt wordt indien men een bepaalde variabele zo goed mogelijk 

wil voorspellen en/ of verklaren aan de hand van een of meerdere variabelen. Voor dit onderzoek 

wordt er gezocht naar een verband tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde van het 
horecavastgoed waarbij de uitgaansintensiteit de huurwaarde zo goed mogelijk dient te voorspellen. 

Per horeca locatieniveau is een (enkelvoudige) regressie analyse uitgevoerd. De relatie tussen de 

uitgaansintensiteit en de huurwaarde per vierkante meter uitte zich in een kromme. Dit betekent dat 

met het toenemen van de uitgaansintensiteit de huurwaarde vanaf een zeker moment minder sterk 
zal toenemen en uiteindelijk een zeker huurplafond zal bereiken. Deze uiting in een kromme bleek 

overeen te komen met de vooraf voorspelde verwachtingen ten aanzien van de relatie tussen de 

twee variabelen. 

Op basis van deze regressie analyses was het mogelijk om per horeca locatieniveau een functie
verband op te stellen. In totaal zijn er dus vijf functieverbanden opgesteld. Y is in dit functieverband 

de huurwaarde per vierkante meter voor een standaard horecapand. X is de uitgaansintensiteit van 

een horecalocatie. 

Horeca locatieniveau bO b1 Functieverband 

Horeca v y = + ...... log X 

Horeca IV y + .. .. .. log X 

Horeca Ill y + .. ... . log X 

Horeca II y + ..... log X 

Horeca y + ...... loq X 

Tabel S.3. Functieverbanden tussen huurwaarde en uitgaansintensiteit per horeca /ocatieniveau (vertrouwelijke gegevens) 
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Op basis van bovenstaande functieverbanden is het mogelijk geworden om voor elke willekeurige 

horecalocatie in Nederland een huurwaarde te bepalen. 

Vertaalslag naar een bruikbaar model 

De uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek was het ontwikkelen van een bruikbaar model voor 

lnterbrew, waarmee zij op een eenvoudige manier tot een huurwaarde voor het horecavastgoed kan 

komen. Om uiteindelijk aan deze doelstelling te voldoende moest bovenstaande theoretische bena

dering vertaald worden naar een bruikbaar model. Voor lnterbrew is een model ontwikkeld waarmee 
aan de hand van het invullen van enkele gegevens van de locatie en het horecapand, het model zelf 

tot een huurwaarde voor het betreffende object komt. 

Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Met het model heeft lnterbrew een tool in handen gekregen waarmee zij de huurwaarden van het 

horecavastgoed kan vaststellen. De berekende huurwaarde van het model kan hierbij dienen als 

richtlijn om tot een marktconforme huurwaarde van het horecavastgoed te komen. Het model in 

combinatie met de aanwezige kennis en eNaring binnen het vastgoedteam van lnterbrew, zorgt voor 

een goed onderbouwde huurwaardevaststelling waarmee lnterbrew zeker voordelen kan behalen. 

De verwachting is dat de structuur van het ontwikkelde model voor de komende jaren goed bruikbaar 

is. Voorwaarde is wel dat de inputgegevens jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel worden 

aangepast. 

Tot slot rest te vermelden dat op een aantal aspecten vanwege de omvang van het onderzoek of van

wege de complexiteit eNan niet dieper is ingegaan. De wens om ook deze aspecten in de toekomst 

bij de huurprijsbepaling van het horecavastgoed mee te nemen is echter wel degelijk aanwezig. De 

belangrijkste aspecten zijn de invloed van demografische ontwikkelingen op de berekende uitgaans

intensiteit, de invloed van commerciele en overheidseisen op de huurwaarde van een horecapand en 

de invloed van de historische vertraging van huurprijzen op de markthuurwaarden. 
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1 • INLEIDING 

Horecavastgoed is een dee/ van de vastgoedsector waar maar weinig professionele vastgoedspelers 

zich direct mee bezig houden. De benodigde specifieke kennis van de horeca in combinatie met de 

beperkte omvang van de markt zorgen ervoor dat het voor deze spelers niet interessant is om zich in 

het horecavastgoed te verdiepen. Daarnaast zorgt het vaak negatieve imago dat aan de horecasector 

kleeft er voor dat professionele vastgoedbeleggers deze sector mijden. 

lndien ontwikkelaars en investeerders zich inlaten met horecavastgoed, dan gaat het veelal om 

horeca in combinatie met winkelvastgoed, waarbij de horeca als leisure element wordt ingezet om de 

belevingswaarde van een gebied te vergroten. Het gaat hierbij doorgaans om horeca als onderdeel 

van een groter geheel. Horeca als een op zichzelf staande vastgoedsector is echter iets waar de 
meeste vastgoedspelers zich niet mee inlaten. 

Mede door een negatief imago en een beperkte beleggingsomvang is het horecavastgoed een onder

belicht deel binnen de vastgoedsector. Desalniettemin is het horecavastgoed een sector die aan het 

begin staat van een professionalisering, zoals uit onderstaande zal blijken. De behoefte aan een uit
voerig onderzoek binnen deze vastgoedsector is hiervan een uitvloeisel. 

Horeca is een zeer omvangrijk begrip, waaronder vele uiteenlopende gelegenheden vallen. Dit onder

zoek richt zich op dat deel van de horeca dat door bezoekers veelal doelbewust wordt aangedaan, 
met als doel om zich te vermaken met medemensen onder het genot van een drankje of een hapje 

eten. Hierbij moet gedacht worden aan horecagelegenheden als cafes, eetcafes, restaurants en 

discotheken. Dit soort horecagelegenheden zijn grotendeels in handen van de ondernemers zelf, 

kleinere particuliere beleggers met veel kennis van horeca en de lokale markt waarin ze actief zijn, of 

van bierbrouwerijen.1 Deze laatste is in de beleggingswereld een onbekende partij , maar als het om 

horecavastgoed gaat in feite een zeer logische speler. 

1.1. Belang van horecavastgoed voor bierbrouwerijen 

Bij de Nederlandse bierbrouwerijen speelt horecavastgoed traditioneel een belangrijke rol. De core 
business van een brouwerij is het produceren en verkopen van bier. Deze verkoop vindt plaats via 

een tweetal verkoopkanalen. Enerzijds wordt het bier via supermarkten en slijterijen verkocht ten 

behoeve van de thuismarkt. Anderzijds vindt een groot deel van de verkoop plaats via de horeca. 

Middels horecabedrijven verwezenlijken brouwerijen een groot deel van de afzet van hun bier. Het 

horecavastgoed wordt hierdoor gezien als een middel bij uitstek om bier, het core product van een 
brouwerij, aan de consument aan te bieden. Vanuit het oogpunt van een brouwerij moet het horeca

vastgoed dan ook in eerste instantie niet gezien worden als een beleggingsobject, maar als een 
bedrijfsmiddel om hun primaire doelstelling, het behalen van een maximale bierafzet, te verwezen

lijken. Met het onderkennen van deze rol van het horecavastgoed zijn brouwerijen zich in het 

verleden steeds meer bezig gaan houden met deze tak van vastgoed. 

1 A.B.C. Breedijk; Is er nag /even in de brouwerij?, (Eindhoven/ Lavigneville, mei 2005) 
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Het belang van horecavastgoed is voor brouwerijen sinds het nieuwe beleid van de Europese Com

missie ten aanzien van verticale overeenkomsten2 alleen maar toegenomen. Op 1 januari 2000 is de 

verordening 2970/1999 in werking getreden. Deze verordening heeft ertoe geleid dat verticale 
overeenkomsten van ondernemingen met een marktaandeel van 30% of meer niet meer onder de 

werking van een groepsvrijstelling vallen. Ondernemingen met een marktaandeel van 30% of meer 

mogen hierdoor niet langer langlopende overeenkomsten afsluiten. Onder deze verordening vallen 
ook de biercontracten die brouwerijen afsluiten met horecaondernemers ten aanzien van de afname 

van bier. Een brouwerij met een marktaandeel van 30% of meer kan dus geen langlopende biercon
tracten meer afsluiten. 

In Nederland is Heineken Brouwerijen N.V. (Heineken) de enige brouwerij met een marktaandeel van 
meer dan 30%.3 Heineken was dan ook de enige speler op de Nederlandse biermarkt die door de 

Europese Commissie werd verplicht om horecaondernemers liberale afnamecontracten aan te 
bieden. Had Heineken voorheen nog de mogelijkheid om met een horecaondernemer een afname

contract voor een periode van vijf jaar af te sluiten, nu kan een horecaondernemer de overeenkomst 

die in een contract is afgesloten in principe op ieder willekeurig moment opzeggen. 

Ondanks dat Heineken in Nederland de enige brouwerij is die verplicht is om liberale contracten aan 
te bieden, zijn de gevolgen voor de andere brouwerijen duidelijk merkbaar. De andere brouwerijen 
zijn weliswaar nog vrij om contracten af te sluiten voor een langere periode, de horecaondernemers 

willen zich echter niet meer voor een langere periode binden. Met de komst van de liberale con
tracten van Heineken zien zij de kans schoon om te profiteren van de toenemende concurrentie om 

horecaverkooppunten tussen de brouwerijen. Had in 1999 nog 70% van de horecaondernemers een 
afname overeenkomst met een brouwerij voor een periode van vijf jaar of langer, in 2005 is dit 

percentage teruggelopen naar minder dan 20%.4 Hiermee kan gesteld worden dat met de nieuwe 

verordening de liberalisering van de biercontracten tussen brouwerijen en horecaondernemers is 
ingetreden. 

Gevolg van de liberalisering is dat er binnen de brouwerijen onrust is ontstaan. Er moet meer en 

meer om horecaverkooppunten worden geconcurreerd. Brouwerijen verstrekken horecaondernemers 

vaak financiele en commerciele services. Hierbij moet gedacht worden aan leningen, borgstelling, 
bruikleen, investeringen in koelinstallaties, sponsoring en dergelijke. Het risico dat deze services 

overgaan op de concurrent is met de liberalisering aanzienlijk toegenomen. Brouwerijen zijn dan ook 
voorzichtiger geworden met het verstrekken van deze financiele en commerciele diensten, wat weer 

niet ten gunste komt van de horecaondernemers. 

Uitzondering op bovenstaand verhaal is het vastgoed. Brouwerijen mogen in hun huurcontracten een 

exclusief afnamebeding opnemen waarin staat dat de huurder alleen de dranken van de brouwerij 
afneemt.5 De duur van drankafname wordt hiermee gekoppeld aan de looptijd van een huurcontract. 
Huren horecaondernemers een pand van een brouwerij, dan zijn zij dus tevens verplicht om de 

dranken van die brouwerij at te nemen. Deze uitzondering is gebaseerd op het feit dat het niet als 

2 Een verticale overeenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt tussen twee of meer ondernemingen die met betrek-
king tot de contractgoederen in verschillende fasen van dezelfde productie- of dislributiekolom actief zijn 

3 Canadean, "Netherlands beer report 2005", (Juni, 2005) 
4 A.B.C. Breedijk; Is er nag /even in de brouwerij?, (Eindhoven/ Lavigneville, mei 2005) 
5 Nederlandse mededingingsautoriteit: Besluit 2036 1 91 betreffende zaak 2036 1 Heineken - horecaovereenkomsten 
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onredelijk moet warden gezien dat een brouwerij in de hoedanigheid van eigenaar of verhuurder van 

een pand de huurder kan verplichten geen producten te verkopen van concurrenten.6 

Met het vastgoed heeft een brouwerij dus een instrument in handen om langdurige afnamecontracten 
met haar relaties te waarborgen. Dit komt zowel de brouwerij als de horecaondernemer ten goede. 

De brouwerij heeft meer zekerheid over de bierafname, de horecaondernemer kan profiteren van de 

investeringen en de diensten die door de brouwerij warden aangeboden. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd warden dat het belang dat een brouwerij hedendaags heeft bij 
het horecavastgoed zeer groat is geworden. Brouwerijen warden hierdoor aangemoedigd om pro

fessioneler om te gaan met hun horecavastgoed. Dit is de reden waarom bierbrouwerij lnterbrew 

Nederland N.V. in 2003 is begonnen met de professionalisering van haar vastgoedafdeling. In 2004 

heeft dit geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheden van het horecavastgoed als instrument voor 

de brouwerijsector.7 Dit onderzoek is aanleiding geweest tot verder onderzoek op het gebied van 
horecavastgoed. Het onderliggende onderzoek is hiervan het gevolg. Alvorens dieper in te gaan op 

de aanleiding van onderliggend onderzoek, wordt allereerst een korte omschrijving gegeven van 

lnterbrew Nederland N.V., het bedrijf in opdracht waarvoor deze scriptie is geschreven. 

1.2. Bierbrouwerij InBev 

lnterbrew Nederland N.V. is onderdeel van InBev, een beursgenoteerde onderneming met haar 

hoofdzetel in het Belgische Leuven. InBev is eind 2004 ontstaan uit een fusie tussen het Belgische 

lnterbrew en het Braziliaanse Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Het bedrijf, waarvan de 
oorsprong teruggaat tot 1366, is momenteel in omzetvolume gemeten de grootste bierbrouwer ter 

wereld. In meer dan twintig bierlanden in zowel Amerika, Europa en Azie is InBev de nummer een of 

twee speler. In 2004 realiseerde InBev een netto omzet van meer dan 8,57 miljard euro. InBev 

verkoopt jaarlijks meer dan 190 miljoen hectoliter bier, wat overeenkomt met 13% van de wereld 

biermarkt.8 

InBev heeft een portfolio van meer dan 200 biermerken, waarvan Stella Artios, Brahma en Beck's 
wereldwijd de leidende biermerken zijn. In Nederland is InBev vooral bekend van de merken Jupiler, 

Hoegaarden, Letfe, Dommelsch en Oranjeboom. 

De wereldwijde missie van InBev is het aangaan van duurzame relaties met de consumenten door 

merken en ervaringen te leveren die mensen samen brengen. De visie van InBev is het uitgroeien 

van "Grootste naar Beste". Om dit te bewerkstelligen heeft InBev een viertal strategische pijlers 

opgesteld, te weten: winnende merken, winnen op het punt van contact, efficiency van wereldklasse 
en externe groei. Deze pijlers warden wereldwijd door InBev gedragen en vertaald naar de lokale 
markten waarbinnen InBev actief is. 

6 Gebaseerd op richtsnoeren van de Europese commissie inzake verticale beperkingen 
7 A.B.C. Breedijk; Is er nog /even in de brouwerij?, (Eindhoven/ Lavigneville, mei 2005) 

Jaarverslag InBev 2004 
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1.2.1. lnterbrew Nederland N.V. 

lnterbrew Nederland N.V.9 (lnterbrew) is gevormd door de samenvoeging van diverse Nederlandse 
brouwerijen. In 1968 was de Dommelsche bierbrouwerij de eerste Nederlandse brouwerij die onder

deel ging uitmaken van lnterbrew. lnterbrew is met haar hoofdkantoor gevestigd te Breda. Brouwerij
activiteiten vinden momenteel nog plaats in de Dommelsche bierbrouwerij te Dommelen en de Hertog 
Jan Brouwerij te Arcen. 

Op de Nederlandse biermarkt is lnterbrew actief in zowel de thuismarkt als de uitmarkt. Onder de 

thuismarkt wordt verstaan de verkoop van bier aan supermarkten en slijterijen ten behoeve van de 

consumptie thuis. De uitmarkt is de verkoop aan drankengroothandels die vervolgens aan horeca
ondernemers leveren. lnterbrew is actief op de uitmarkt via zowel haar eigen drankenhandels als 

zelfstandige drankenhandels. Op de Nederlandse biermarkt is lnterbrew de tweede speler. Vooral de 
uitmarkt is traditioneel een sterk terrein van lnterbrew. 

1.2.2. lmmobrew Nederland B.V. 

lmmobrew Nederland B.V. (lmmobrew) is een 100% dochteronderneming van lnterbrew. Binnen 
lmmobrew is het commercieel vastgoed van lnterbrew samengebracht. Meer dan de helft van het 

ge'lnvesteerd vermogen van lnterbrew bestaat uit commercieel vastgoed. 

Met het toenemende belang van horecavastgoed is lmmobrew van een voornamelijk technische 

onderneming uitgegroeid tot een actieve speler binnen de horecawereld die duidelijk bij kan dragen 
aan de strategische doelstellingen van de moederonderneming. Mede op basis van deze nieuwe rol 

heeft lmmobrew in 2003 een aantal doelstellingen geformuleerd.10 

Doelstelling lmmobrew 

• Een top horecaportefeuille in beheer hebben op de betere horecalocaties in Nederland, met vol

doende consumentenbereik. 

• Een bruto rendement op haar vastgoed van minimaal ... % van de toegekende marktwaarde. 

• Huurprijzen vragen waarbij bedrijfseconomisch gezonde horeca exploitaties mogelijk zijn. 

• Het maximaliseren van de drankomzet, die via de vastgoedportefeuille word! verkocht en dan 
voornamelijk de bieromzet. 

• Een efficient planmatig onderhoud van haar panden, waarbij aan alle stakeholders inzicht wordt 
verschaft ten aanzien van het huidige en toekomstig gekozen kwaliteitsniveau van het vastgoed. 

Deze doelstellingen moeten bijdragen aan de professionaliseringsslag van lmmobrew. Echter om 
deze doelstellingen te kunnen bereiken is kennis van zaken nodig. Dit onderzoek moet lmmobrew 

9 Teneinde juridische aangelegenheden draagt de Nederlandse dochteronderneming momenteel nog de naam lnterbrew 
Nederland N.V. Per 1 januari 2006 verandert deze naam in InBev Nederland N.V. 

'
0 A.8 .C. Breedijk; Is er nog /even in de brouwerij?, (Eindhoven/ Lavigneville, mei 2005) 
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helpen meer inzicht te krijgen in de aspecten van het horecavastgoed zodat zij haar doelstellingen 

kan verwezenlijken. 

1.3. De positie van horecavastgoed binnen lnterbrew 

In voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat het horecavastgoed voor lnterbrew een belangrijk 

middel is om bier, het core product van lnterbrew, aan de consument aan te bieden. lmmobrew is 

binnen de Nederlandse vastgoedmarkt reeds een van de belangrijkste spelers. Zij heeft echter tot 
doelstelling om deze positie de komende jaren verder uit te bouwen. 

Het horecavastgoed moet binnen de brouwerij op de eerste plaats gezien worden als een bedrijfs

middel om de doelstelling van lnterbrew, het behalen van een maximaal bierrendement, te realiseren. 

Daarnaast kan het vastgoed gezien worden als een beleggingsmiddel. Middels het ge·investeerd 
vermogen wordt getracht een zo hoog mogelijk vastgoedrendement te behalen. Voor lmmobrew zijn 

beide aspecten belangrijk. Het bierrendement om binnen de doelstellingen van het moederbedrijf te 

opereren. Het vastgoedrendement om de prestaties van de eigen onderneming te meten. 

Een van de doelstellingen van lmmobrew is dat zij met haar vastgoedportefeuille wil beschikken over 
horecavastgoed op de betere horecalocaties, waar zowel maximale bieromzetten worden gegene

reerd als waar maximale huurprijzen kunnen worden gevraagd, zonder dat daarbij de bedrijfs

economische exploitatie van de horecaondernemer in het geding komt. De huren zorgen hierbij voor 

het gewenste vastgoedrendement, de bieromzetten voor het gewenste horecarendement. Dit alles 

vereist echter veel kennis van zowel de horeca- als de vastgoedmarkt. Wat betreft de horecamarkt is 
er binnen lnterbrew voldoende kennis aanwezig. Dit onderzoek moet bijdragen aan het verruimen 

van de kennis ten aanzien van de vastgoedmarkt. 

Rendementschema van het vastgoed- en horecarendement van horecalocaties 

r --- ---------- ------------- - ---. 
Core business : 

Bieromzetten 

Horecarendement 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I , ________ __ ___ ___ ____ ---------~ 

Figuur 1. 1. Rendementschema InBev 

r-------- ----------------------
Horecalocaties Bedrijtsmiddel 

H uuropbrengst 

Vastgoedrendement 

InBev rendement 

Bovenstaande figuur laat zien dat zowel vanuit het horecaperspectief als vanuit het vastgoedperspec

tief de horecalocatie een centrale rol speelt in het te behalen rendement. 
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Horecalocaties in relatie tot horecarendement 

Horecaondernemers willen met hun horecabedrijf het liefst gevestigd zijn op de beste horecalocaties. 

Vele horecaondernemers onderkennen dat voor hen de locatie een van de belangrijkste elementen is 

bij de vestigingskeuze van hun horecabedrijf. Het is immers de locatie in combinatie met de gehele 
ambiance random die in de meeste gevallen voor de aantrekkingskracht van potentiele klanten zorgt 

en niet zozeer het horecabedrijf op zich. Een kwalitatief goede horecalocatie trekt dus veel potentiele 

horecaconsumenten met als gevolg een grotere kans op een hogere (bier)omzet. Vanuit dit oogpunt 

zijn deze locaties ook voor lnterbrew de meest interessante horecalocaties. 

Horecalocaties in relatie tot vastgoedrendement 

Binnen de vastgoedwereld wordt de locatie in het algemeen gezien als de belangrijkste rendements

be"invloedende factor. Dit komt in de volksmond vaak tot uiting in de drievoudige herhaling ervan: 
"locatie, locatie, locatie".11 De waarde van een locatie is hierbij afhankelijk van de wisselwerking 

tussen vraag en aanbod. Is er een grate vraag naar een bepaalde locatie terwijl het aanbod hiervan 

beperkt is, dan is dit terug te vinden in een hogere huurprijs omdat men vanuit de markt bereid is om 

hiervoor meer te betalen. Met een grate vraag naar kwalitatief goede horecalocaties geldt dus ook 

voor het horecavastgoed dat de locatie kan warden gezien als belangrijkste waardebepalende factor. 

Voor het vastgoed geldt dus dat de waarde van een locatie tot uitdrukking komt in de huurprijs die op 

de betreffende locatie gevraagd wordt. Naarmate de waarde van een locatie hoger ligt, is de strijd om 

deze locatie grater, metals gevolg dat men bereid is om een hogere prijs te betalen. 

Horecalocaties binnen lnterbrew 
Voor lnterbrew is dus zowel vanuit het vastgoedbelang als vanuit het horecabelang de locatie een 

zeer belangrijke factor. Op de betere horecalocaties warden hogere (bier)omzetten gegenereerd. Dit 

betekent voor lnterbrew een hogere afname in hectoliters bier door horecaondernemers. Omdat op 
deze locaties horecaondernemers naar verwachting de hoogste omzetten genereren, ligt de huur

quote12 die horecaondernemers op deze locaties betalen eveneens hoger. Ondanks een hogere huur 

is het voor de horecaondernemers nog altijd mogelijk om een bedrijfseconomisch gezonde horeca 

exploitatie te voeren. 

Momenteel zijn locaties en huurprijzen binnen lnterbrew niet direct aan elkaar gekoppeld. Binnen 

lnterbrew is er zelfs een vermoeden dat op mindere locaties in sommige gevallen aanzienlijk hoge 
huren warden gevraagd, terwijl op toplocaties beduidend lagere huren warden gevraagd. Dit 

vermoeden wordt bekrachtigd door het feit dat lnterbrew huurders die goed bijdragen in de verkoop 
van bier sponsort in de vorm van een lage huurprijs. De vraag is echter of een horecaondernemer 

deze huursponsoring als voordeel ziet. Omdat voor de ondernemer de huren niet transparant zijn, is 

het voor deze ondernemer ook niet duidelijk of hij van een voordeel geniet ten opzichte van zijn 
concurrenten. 

Binnen lnterbrew is met het toenemende belang van horecavastgoed de behoefte ontstaan om meer 

grip te krijgen op huurprijzen van horecalocaties. Momenteel warden de huurprijzen of wel intern 

vastgesteld door eigen taxateurs van lnterbrew, dan wel vastgesteld door externe taxateurs. Nadeel 

11 I.I. Janssen, W.G. Keeris, S.J.E. Maussen; Commercieel vastgoed 1 (dictaat TU/e), (Eindhoven, september 2000) 
12 De huurquote is dat gedeelte van de omzet dat door een huurder aan huur word! betaald 

7 !n9ev 



111wfdstul\ I Jnleidiny 

van een interne vaststelling is dat niet-vastgoedgerelateerde overwegingen, zoals de commerciele 

relatie met een horecaondernemer en huursponsoringen, mee kunnen spelen bij de huurprijs

bepaling. Echter ook aan een externe taxatie kleven nadelen. De ervaring van lnterbrew is dat 

horecapanden door externe taxateurs nogal eens te hoog getaxeerd warden doordat de taxateur over 
te weinig kennis op het gebied van horeca beschikt. Dit is de aanleiding geweest tot een onderzoek 

naar huurprijzen van horecalocaties, waarvan onderliggend onderzoek het resultaat is. 

1.4. Probleemdefiniering 

Op basis van de behoefte om meer inzicht te krijgen in de huurprijzen van horecalocaties is de 

volgende probleemstelling gedefinieerd: 

Probleemstelling 

Hoe kunnen horecalocaties op een objectieve manier gekwantificeerd worden, om zodoende een 
relatie te leggen tussen huurhoogte en locatiekarakteristieken van het horecavastgoed, zodat 

marktconforme huurprijzen kunnen worden gevraagd? 

De doelstelling die bij deze probleemstelling geformuleerd is, luidt als volgt: 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van een huurwaarderingsmodel voor lnterbrew dat een relatie legt tussen huur
hoogte en locatiekarakteristieken van het horecavastgoed, waarmee op een eenvoudige wijze 

gekomen wordt tot een richtlijn voor een marktconforme huurwaarde voor het horecavastgoed. 

,_ 

,_ 

I 

Om inzicht te krijgen in huurprijzen van horecalocaties wordt er dus gekeken of er een relatie kan 
warden gelegd tussen huurprijzen van het horecavastgoed aan de ene kant en locatiekarakteristieken 

aan de andere kant. Deze relatie kan in een eenvoudig onderzoeksmodel als volgt visueel warden 

gemaakt: 

Onderzoeksmodel huurwaardebepaling horecalocaties 

'----------- ----:;:: Locatiewaardering 

Figuur 1.2. Onderzoeksmodel 
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In bovenstaand onderzoeksmodel wordt gezocht naar de relatie tussen de waarde van een horeca

locatie en de huurprijs die op de betreffende locatie gevraagd kan warden. De veronderstelling hierbij 

is dat met het toenemen van de waarde van de locatie, de huurprijs eveneens zal toenemen. 

Om de invloed van een horecalocatie op de huurwaarde te kunnen bepalen is het dus noodzakelijk 

om horecalocaties te waarderen. De vraag hierbij is echter hoe tot een waardering van horecalocaties 

kan warden gekomen. Niet elke locatie kent eenzelfde locatiewaardering. Maar wat maakt nu eigen

lijk het verschil tussen de ene en de andere locatie? 

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag zal gekomen moeten warden tot een eendui

dige indeling voor horecalocaties waarmee de kwaliteit van horecalocaties kan warden beoordeeld. 

Waar een locatiesegmentatie voor zowel de detailhandel en kantorenmarkt voorhanden is, ontbreekt 

een dergelijke segmentatie voor het horecavastgoed. Deze is daarentegen wel wenselijk om tot een 

waardering van horecalocaties te komen. Met een segmentatie voor horecalocaties wordt het immers 

mogelijk om het grote aanbod horecalocaties in Nederland op een gestructureerde manier onder te 

verdelen in kleinere eenheden met overeenkomstige kwaliteitsaspecten. Een waardering van een 

specifieke horecalocatie wordt hiermee echter niet bereikt. Hiervoor zal gezocht moeten warden naar 

een specifieke waardebepalende factor voor horecalocaties. 

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op bovenstaande probleemstelling is een viertal onder

zoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen moeten bijdragen in de bepaling van de relatie 

tussen huurprijzen van horecavastgoed en horecalocaties. 

" 

Onderzoeksvragen 

• Hoe kan op basis van kwaliteitsaspecten van horecalocaties gekomen worden tot een duidelijke 

locatiesegmentatie voor horecalocaties? 

• Hoe kan aan de hand van een waardebepalende factor gekomen worden tot een waardering van 

horecalocaties? 

• Wat zijn de huren die in de huidige markt voor het horecavastgoed worden gevraagd? 

• Hoe kan een relatie worden gelegd tussen huurwaarden van horecavastgoed en de waardering 

van horecalocaties? 

1.5. Onderzoeksopzet 

Met het definieren van de probleemstelling en doelstelling en de opgestelde onderzoeksvragen is het 

mogelijk om een onderzoeksschema op te stellen. 

De figuur op de volgende bladzijde geeft schematisch weer hoe antwoord kan warden gegeven op de 

gedefinieerde probleemstelling en hoe uiteindelijk gekomen wordt tot een model ter bepaling van de 

huurwaarden van horecalocaties. Het onderzoeksschema is op een dusdanige manier opgesteld dat 

het de structuur van dit onderzoek representeert. In het onderzoeksschema is weergegeven welke 

stappen warden genomen en in welke hoofdstukken deze behandeld zullen warden. 
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Onderzoeksschema huurwaardebepaling horecalocaties 

A. lnleiding horecavastgoed 

f .......................................................................................................... 1 

! H1. i 
r········································ .. ···································································································1 
; H2. ; 
: ! 

I Aanleiding tot het onderzoek I ! ! ! 
I Analyse van de Nederlandse horecamarkt I I 

' 
L .............................................. ............... ...... ...................................... .l :. ............................................................................................................................................. .J 

B. Waardering horecalocaties 

r··-~;:····· ··········· ····· ······ ··· ············ ···················· ·· · · ······-······· ··· ······ ··········· ······ ······· ··· ············ ··· ··· ··· ··· ········· ··· · ······· ·· : 

lnventarisatie kwaliteits- Locatiesegmentatie L+-,,';· 
aspecten horecalocaties I j 

i. ................................................................................................................................................................................. J 

............................................................................................................................................................................................................. ........................................................... , 
H4. 

Oefiniering waardebepalen
de factor horecalocaties rl Locatiewaardering 

1-------- ---- ----1 voor horecalocaties 

' 

j 

i 
! 
! 
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C. Huurwaarden horecavastgoed 

r- H5: :::~~::,:,~::~:.~,-- -1- - 1 ' HB. • I H":=~~.-P:' ' 
I I horecavastgoed lr----+----------!---'-~I vierkante meter 

L·- ············- --············································-····-················-············ .. ···-··J L ........................................... ·-··············· ....................... J 

D. Relatie huurwaarden & horecalocaties 

I 

I H;:- - - - ::lat,:b~:~,,n: ,::::~ h-,:~~d~~ -J 
i van het horecavastgoed en de ,..~IO.-+-~ 

! locatiewaardering ! 
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-········-·-·································································································································································· ............................ ···························································] 

: HB. ,, I 

I 
Vertalen van de relatie naar ! T oetsing van het model ~ __ .;! 

een bruikbaar model 
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r················--····································· ···········································-········································································· .. ··························· ·····································-······ ............... l 

I HY. ~I Concl"sies en aanbevel;ngen I~ ; 
=--···········-·-··-····-··--······································ .. ····················•······································ .. ····•··•·········································· .. ·····················································································= 

Figuur 1.3. Onderzoeksschema 
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1.5.1. Omschrijving van het onderzoek 

Voordat dieper op de probleemstelling van dit onderzoek wordt ingegaan, wordt in hoofdstuk twee 

een algemeen beeld van de horecamarkt geschetst. lnzicht in de horecamarkt is noodzakelijk om in 

het vervolg van dit onderzoek uitspraken te kunnen doen. 

In onderdeel B. wordt tot een waardering van horecalocaties gekomen. Zoals in bovenstaande is 

gesteld, zullen horecalocaties allereerst gewaardeerd moeten worden alvorens er een relatie kan 

worden gelegd tussen huurwaarden van het horecavastgoed en de locatie van het horecavastgoed. 
Allereerst wordt er in hoofdstuk drie op basis van een aantal nader te definieren kwaliteitsaspecten 

gekomen tot een eenduidige locatiesegmentatie voor horecalocaties. Deze segmentatie is noodzake

lijk om het grote aanbod aan horecalocaties in Nederland te kunnen definieren. 

Deze segmentatie moet de basis zijn om uiteindelijk tot een waardering van een specifieke horeca
locatie te komen. Op basis van een nader te definieren waardebepalende factor voor horecalocaties 

wordt in hoofdstuk vier tot een locatiewaardering gekomen. Op basis van deze locatiewaardering 

moet het mogelijk zijn om aan elke willekeurige horecalocatie een waarde toe te kennen. Met deze 

waardetoekenning is de horizontale as uit het onderzoeksmodel (figuur 1.2) gedefinieerd. 

In onderdeel C. van dit onderzoek wordt ingegaan op de verticale as van het onderzoeksmodel, de 

huurwaarden van het horecavastgoed. lnzicht in de huurwaarden van het horecavastgoed is noodza

kelijk om uiteindelijk een relatie tussen deze huurwaarden en horecalocaties te kunnen leggen. 

Landelijke gegevens ten aanzien van huurprijzen van het horecavastgoed zijn niet tot nauwelijks 

voorhanden. lnterbrew beschikt echter over een zeer uitgebreide database met huurgegevens van al 

haar horecapanden. In hoofdstuk vijf zal een analyse van deze huurgegevens plaatsvinden. Op basis 
van deze analyse wordt gekeken in hoeverre de huurgegevens van lnterbrew ook daadwerkelijk 

bruikbaar zijn in het kader van dit onderzoek. 

In hoofdstuk zes wordt uiteindelijk tot definiering van de huurwaarde van horecalocaties gekomen. 

Huurwaarden zijn niet zondermeer met elkaar te vergelijken. Om huurwaarden van horecalocaties te 

kunnen vergelijken moet gekomen worden tot een eenduidige referentiemaat. Met de eenduidige 

definiering van huurwaarden van horecalocaties in hoofdstuk zes, is ook de verticale as van het on
derzoeksmodel bepaald. 

Tot slot wordt in onderdeel D. tot de kern van dit onderzoek doorgedrongen. In hoofdstuk zeven wordt 

een relatie gelegd tussen de gedefinieerde locatiewaardering uit onderdeel B. en de huurwaarde 

zoals gedefinieerd in onderdeel C. Om uiteindelijk aan de doelstelling van dit onderzoek te voldoen is 

het noodzakelijk dat deze relatie tussen de huurwaarde en de locatiewaardering wordt vertaald naar 
een bruikbaar model dat voor lnterbrew in de praktijk op een snelle en eenvoudige manier is toe te 
passen. In hoofdstuk acht zal dit model gepresenteerd worden. 

1.5.2. Afbakening van het onderzoek 

Ondanks dat InBev een internationaal bedrijf is, blijft het onderzoeksgebied beperkt tot Nederland. De 

Nederlandse horecavastgoedmarkt is een duidelijke eigen horecamarkt met haar eigen kenmerken. 
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Binnen deze vastgoedmarkt vinden weinig grensoverschrijdende activiteiten plaats. Verhuur en huur 

geschiedt door Nederlandse partijen. Buitenlandse vastgoedpartijen komen hier niet aan te pas. 

Naast de geografische afbakening is de tweede afbakening het soort horeca dat onderzocht wordt. 

Omdat de core business van InBev het produceren en verkopen van bier is, ligt de nadruk in het 
onderzoek op horecabedrijven die alcoholhoudende dranken verstrekken. De hoofdactiviteit van de 

consument is eten, drinken en uitgaan. In hoofdstuk twee wordt tot een duidelijke afbakening van het 

soort horeca gekomen waar dit onderzoek zich hoofdzakelijk op zal richten. 

Tot slot dient vermeld te worden dat als er in dit onderzoek wordt gesproken over een horecalocatie, 

hiermee een locatie wordt bedoeld die aan alle eisen voldoet om een horecabedrijf te beginnen. 

Onder deze eisen vallen zowel commerciele eisen als overheidseisen, waarbij vooral de overheids
eisen van doorslaggevend belang zijn. Heeft een bepaalde locatie volgens een onderliggend bestem
mi ngsplan geen horecabestemming, dan heeft deze locatie voor de horeca geen waarden. Dergelijke 

locaties worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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2 . DE HORECAMARKT IN BEELD 

Horeca is ontstaan als een afkorting van de drie bedrijfstypen hotel, restaurant en care. Het is een 

bedrijfstak die zich primair richt op het voorzien in de behoeften van de consument om buitenhuis te 

eten, te drinken en te slapen. Binnen de horeca draait a/Jes om de consument. Zander consumenten 

kan een horecaonderneming eenvoudig gezegd niet bestaan. 

Dit onderzoek staat in het teken van het onderzoeken naar een verband tussen huurhoogtes van het 

horecavastgoed aan de ene kant en horecalocaties aan de andere kant. Alvorens in te gaan op deze 

twee aspecten moet eerst worden toegelicht om wat voor soort vastgoed het in het kader van dit 

onderzoek gaat. 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de aanbodkant van het horecavastgoed, de 

horecaconsument en de geografische ligging van horeca. Deze drie aspecten zijn van belang om een 
goed beeld te kunnen vormen van de horecamarkt. Met de horecaconsument wordt in paragraaf twee 

van dit hoofdstuk de vraagkant in kaart gebracht. De horeca is een bedrijfstak die niet zonder 

consumenten kan. lnzicht in wat deze consument beweegt is dan ook wenselijk om uitspraken te 
kunnen doen betreffende de horecamarkt. Met de geografische ligging van de horeca wordt in 

paragraaf drie een eerste stap gezet in de richting van een analyse van horecalocaties. Echter, 

voordat hierop ingegaan wordt, wordt in onderstaande gekeken om wat voor horecavastgoed het in 

het kader van dit onderzoek feitelijk gaat. 

2.1. De verschillende sectoren binnen de horecamarkt 

Horeca is ontstaan als een afkorting van de drie bedrijftypen hotel, restaurant en cafe. Echter naast 

hotels, restaurants en cafes vallen diverse andere gelegenheden waar drink- en etenswaren en 
logies worden aangebonden onder de benaming horeca. Het enorme horeca aanbod wordt op basis 

van het registerbestand van het Bedrijfschap Horeca & Catering ingedeeld in de volgende sectoren: 

• Drankensector: 

• Restaurantsector: 

• Fastfoodsector: 

• Hotelsector: 

bedrijven die als belangrijkste activiteit he! verstrekken van al dan niet 

alcoholische dranken hebben; 

bedrijven die als belangrijkste activiteit hebben het verstrekken van maal

tijden; 

bedrijven die als belangrijkste activiteit het verstrekken van kleine spijzen 

en snacks hebben; 

bedrijven die als belangrijkste activiteit het verstrekken van logies hebben. 

Het Bedrijfschap Horeca & Catering is een samenwerkingsverband van ondernemers- en werkge
versorganisaties in de horeca-, recreatie- en cateringbranche. Het fungeert hierbij als kennis en inno

vatiecentrum van de horeca, recreatie en cateringsector. Binnen dit onderzoek is veelvuldig gebruik 
gemaakt van gegevens van het Bedrijfschap ten aanzien van de horecabranche. 
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Aan de hand van de kernactiviteiten van een onderneming worden door het Bedrijfschap de vele 
diverse typen horecabedrijven over de vier verschillende sectoren verdeeld. In onderstaande tabel is 

aan-gegeven welke ondernemingen onder de verschillende sectoren vallen. 

Sector Type ondernemingen 

Drankensector: Cate/ bar, discotheek, kotfiehuis, kiosk, horeca bij recreatie of sport-
accommodatie, strandbedrijf, ontmoetingscentrm, zalen/ paretycentrum 

Restaurantsector: Bistro, restaurant, cafe-restaurant, wegrestautant 

F astfoodsector: IJssalon, cafetaria/ snackbar, grillroom, shoarmazaak, lunchroom, creperie, 
fastfoodrestaurant, restauratie , broodjeszaak, croissanterie 

Hotel sector: Hotel, hotel-garni, hotel-cafe, hotel-restaurant, hotel-cafe-restaurant, pension, 
kamerverhuurbedrijf, conferentieoord 

Tabel 2.1. Horeca-indeling van het Bedrijfschap Horeca & Catering (Bron: BH&C 2003) 

Niet elk horecabedrijf is hierbij even interessant voor een bierbrouwerij . lnterbrew is vooral ge·lnteres
seerd in horecabedrijven die hoge drankenomzetten genereren. En dan vooral die bedrijven waar de 

verkoop van bier een groot aandeel heeft in de drankomzet. Uiteindelijk draait het binnen lnterbrew 

allemaal om het aantal hectoliters bier dat in de markt wordt afgezet. 

Drankenomzet naar horecasector in absolute omzetten en percentages, 2003 

0,3 rriljard 
(9%) 

1 rriljard 
(27%) 

2 rriljard 
(54%) 

Drankensector 

Iii Restaurantsector 

o Fastfoodsector 

11 Hotelsector 

Figuur 2.1. Drankenomzetten naar sector 2003 (Bron: BH&C, 2004) 

Bovenstaande figuur laat de verdeling van de totale drankenomzet in 2003 over de verschillende 

sectoren zien. Deze verdeling is in de afgelopen jaren niet tot nauwelijks veranderd. De grootste 

drankenomzetten worden behaald in de drankensector, gevolgd door de restaurantsector. Tezamen 
zijn deze twee sectoren goed voor een omzet van 81 % van de totale drankenomzet. De interesse van 

een bierbrouwerij ligt dan ook bij deze twee sectoren. De fastfoodsector en de hotelsector zijn niet 

interessant omdat deze slechts een beperkte drankenomzet en een minimale bierfocus hebben. Voor 
dit onderzoek worden de fastfood- en de hotelsector dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

2.1.1. De drankensector nader bekeken 

De drankensector kent vele verschillende type horecabedrijven. Figuur 2.3 geeft aan welke bedrijven 
er binnen de drankverstrekkende sector te onderscheiden zijn. 
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Figuur 2.2. Verdeling van de drankensector naar dee/sector {Bron: BH&C, 2004) 
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Een brouwerij is vooral ge'lnteresseerd in horecagelegenheden als cafe/ barbedrijven en discotheken. 
Deze bedrijven hebben als belangrijkste kernactiviteit het verstrekken van alcoholische dranken, met 

daarbij een grote focus op bier. De overige deelsectoren zijn of zeer gespecialiseerd naar een 

specifieke doelgroep of dienen als ondersteunende functie voor een andere hoofdactiviteit en zijn 

derhalve veel minder interessant voor een brouwerij. In onderstaande worden deze twee belang

rijkste deelsectoren nader toegelicht. 

Discotheken 

De discotheken vormen maar een zeer kleine deelsector. Slechts 2% van de drankverstrekkende 

bedrijven wordt aangemerkt als zijnde een discotheek. Het aanbod aan discotheken is hierbij de 

laatste jaren nauwelijks veranderd. Ondanks de beperkte omvang is deze deelsector zeer interessant 
voor lnterbrew omdat er binnen deze bedrijven grote drankomzetten worden gegenereerd. Met 

slechts 2% van het totaal aantal drankverstrekkende bedrijven zijn de discotheken goed voor maar 

liefst 9% van de totale drankenomzet. Bijna de helft van de discotheken genereert een omzet van 

meer dan € 500.000. Discotheken kunnen hierdoor tot de grote "omzetmakers" van de horeca gere

kend worden. 14 

Cafes 

De cafesector is binnen de drankensector verreweg de grootste sector. Van de in 2004 ongeveer 

18.600 verkooppunten binnen de drankensector worden circa 10.800 bedrijven aangemerkt als zijnde 
een cafe/ barbedrijf, in het vervolg kortweg aangeduid als cafe. Naast het feit dat de cafes deelsector 
zijn binnen de drankensector, beslaat het aantal cafes maar liefst een kwart van het totaal aantal 

horecabedrijven in Nederland. 

Het totaal aantal cafes is in de loop der jaren vrij stabiel gebleven. In 1999 stonden er bijna 11 .000 

cafes bij het Bedrijf schap Horeca & Catering geregistreerd. Over een periode van vijf jaar is dit dus 
slechts een daling van 1 %. Binnen de deelsector zelf hebben er evenwel grote verschuivingen plaats 

gevonden (zie tabel 2.2 op de volgende bladzijde). 

13 Onder "overige dranken" word! gerekend horecagelegenheden als strandbedrijven, koffiehuizen, kiosken en ontmoetings
centra 

14 Bedrijfschap Horeca & Catering: Orinken in de Nederlandse horeca, Oiscotheken (Zoetermeer, januari 2005) 
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(Geprognosticeerd) aantal bedrijven binnen de deelsector cafes, 1999-2010 

Aantal bedrijven 1999 2004 Mutatie 1999-2004 2010 * Mutatie 2010-2004 

Traditioneel cafe 4.432 3.426 -1006 -23% 2.800 -626 -18% 

Bruin cafe 2.872 3.482 610 21% 3.600 118 3% 
Eetcafe 2.113 2.255 142 7% 2.300 45 2% 

Grand cafe 214 277 63 29% 275 -2 -1 % 

Muziek-/ swingcafe 374 450 76 20% 475 25 6% 

Thema-/ doelgroeeencafe 971 960 -11 -1% 950 -10 -1 % 

Totaal cafes 10.976 10.850 -126 -1% 10.400 -450 -4% 

* aantal bedrijven in 201 O is gebaseerd op een prognose 

Tabet 2.2. Historie en prognose van het aantal cafes (Bron: BH&C, 2005) 

De afgelopen jaren heett het denken in concepten binnen deze deelsector grote vlucht genomen. Het 
aantal bruin cafes, grand cafes en muziek-/ swingcafes is sterk toegenomen. Dit is ten koste gegaan 

van het aantal traditionele cafes. Deze nieuwe concepten proberen in te spelen op de veranderende 

behoetten vanuit de samenleving. Een deel van de afname van traditionele cafes wordt hiermee 

opgevangen door de transformatie van traditionele cafes naar "concept cafes". De verwachting voor 

de komende jaren is dat deze trend zich voort zal zetten. 

Een gevolg van het denken in concepten is dat het verschil tussen de drankensector en de res

taurantsector steeds meer komt te vervagen. Het concept "eetcafe" is hiervan een goed voorbeeld. 

Eetcafes richten zich zowel op de cafebezoeker als op het eetpubliek. Veel eetcafes verschuiven 

echter hun aandacht in toenemende mate naar het verstrekken van maaltijden. Het Bedrijfschap 
Horeca & Catering spreekt van een specifiek eetcafe als meer dan 30% van de totale omzet bestaat 

uit maaltijden.15 De maaltijden die worden geserveerd zijn veelal eenvoudig, maar ook uitgebreide 

menukaarten zijn hierbij niet uniek. De scheidingslijn met een restaurant is hierdoor steeds moeilijker 

te trekken. Omdat maaltijden een steeds groter aandeel in de omzet gaan krijgen, is de verwachting 

dat een aanzienlijk deel van de eetcafes de komende jaren zal doorgroeien tot restaurant. 

2.1.2. De restaurantsector nader toegelicht 

De belangrijkste kernactiviteit van de restaurantsector is het verstrekken van maaltijden. De drank 

begeleid hier slechts de dis. Echter ook binnen de restaurantsector wordt nog altijd een aanzienlijk 
deel aan dranken omgezet. Zoals eerder vermeld wordt binnen deze sector 27% van de totale drank

omzet behaald. Hierdoor kan ook de restaurantsector nog altijd als een interessante sector voor een 

brouwerij worden gezien. 

De verschillende deelsectoren 
Overeenkomstig de drankensector zijn ook binnen de restaurantsector verschillende type bedrijven te 

onderscheiden. Figuur 2.3 geeft de indeling weer zoals deze door het Bedrijfschap Horeca & Catering 

wordt gehanteerd. 

15 Bedrijfschap Horeca & Catering: Drinken in de Nederlandse horeca, Eetcafes (Zoetermeer, januari 2005) 
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Figuur 2.3. Restaurantsector verdeeld naar dee/sector (Bron: BH&C, 2004) 
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De deelsector wegrestaurants warden voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De beperkte 

omvang in combinatie met de zeer beperkte focus op alcoholische dranken maken deze deelsector 
oninteressant voor een brouwerij. 

Bovenstaande figuur laat andermaal zien dat het onderscheid tussen de dranken- en de restaurant

sector niet eenduidig is. Het Bedrijfschap Horeca & Catering definieert een cafe-restaurant als een 
horecagelegenheid met een eetgedeelte en een cafegedeelte, al dan niet in dezelfde ruimte. De 
hoofdactiviteit is het verstrekken van maaltijden, maar ook het cafepubliek kan hier terecht. Een 

duidelijk verschil met een eetcafe uit de drankensector is er niet. Het enige verschil tussen deze twee 

bedrijftypen is dat een eetcafe zijn oorsprong ontleent aan een cafe en een cafe-restaurant een 

afgeleide is van een restaurant. Maar verder bieden ze de consument beide dezelfde formule. 

Naast een onduidelijkheid tussen eetcafes en cafe-restaurants, bestaat er binnen de definitie van het 
Bedrijfschap Horeca & Catering ook onduidelijkheid over wanneer een horecagelegenheid wordt 

aangemerkt als bistro en wanneer als restaurant. Dit wordt door het Bedrijfschap Horeca & Catering 

veelal aan de ondernemers zelf overgelaten, wat tot verwarring kan leiden. Zo is het aantal restau
rants de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, maar is het aantal bistro's daarentegen gedaald. 

Door een onduidelijke definiering mag warden aangenomen dat er tussen deze twee sectoren een 

verschuiving heeft plaatsgevonden. 

2.1.3. Een duidelijke en bruikbare conceptverdeling 

In bovenstaande is een beknopte omschrijving gegeven van de Nederlandse horecamarkt. Tevens is 

uiteengezet welke (deel)sectoren binnen de horeca interessant zijn voor een brouwerij . lnteressante 

horecagelegenheden zijn die gelegenheden waar alcoholische dranken warden geschonken. Deze 
gelegenheden warden door de consument doelbewust bezocht om zich te vermaken met andere 

mensen ender het genot van een drankje of een hapje eten. Kijkende naar de onderverdeling van het 

Bedrijfschap Horeca & Catering dan vallen ender deze definiering cafes, discotheken, restaurants, 

bistro's en cafe-restaurants. 

Uit bovenstaande uiteenzetting kan echter ook geconcludeerd warden dat door conceptvervaging en 
verschuivingen binnen de verschillende (deel)sectoren er soms een moeilijk onderscheid is te maken 
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tussen de verschillende bedrijfstypen. Wanneer is bijvoorbeeld een horecagelegenheid een cafe

restaurant en wanneer een eetcafe? Ook het onderscheid tussen bistro's en restaurants is niet altijd 

eenduidig. De verdeling van het Bedrijfschap Horeca & Catering laat op dit punt dan ook te wensen 

over. 

Daaram is binnen dit onderzoek gekomen tot een eigen eenduidige en bruikbare onderverdeling van 

horecabedrijven. Als uitgangspunt is hierbij genomen de omzet in hectoliters bier. De bieromzet is als 

uitgangspunt genomen omdat dit een zeer interessante onderverdeling vormt voor een bierbrauwerij. 

Er ontstaat zodoende een duidelijk onderscheid tussen de puur drankverstrekkende bedrijven, met 
een grate focus op bier en maaltijdverstrekkende bedrijven, waarbij bier een veel minder grate rol in 

de omzet speelt. 

Om tot een duidelijke segmentatie voor horecabedrijven te komen is gebruik gemaakt van de data

base met huurgegevens van lnterbrew. lnterbrew beschikt over een zeer uitgebreide database met 
biergegevens van haar huurders. 

De biergegevens van lnterbrew betreffen echter absolute bieromzetten. Absolute bieromzetten zeg

gen niet veel over de performance van een horecaonderneming. Pas wanneer de bieramzetten 
warden gekoppeld aan vierkante meters is het mogelijk om de performance van ondernemingen met 
elkaar te vergelijken. Dit geldt niet alleen voor bieromzetten, maar ook voor huurprijzen van het 

horecavastgoed. lnterbrew beschikte echter niet over vierkante metergegevens van de horecapanden 

die zij verhuurt aan haar relaties. Omdat deze gegevens dermate belangrijk zijn voor dit onderzoek, 

zoals later zal blijken, is van ruim 800 panden het aantal vierkante meters ingemeten. In hoofdstuk vijf 
wordt hier dieper op ingegaan. 

Door de bieromzetten te koppelen aan het aantal vierkante meters verkoopruimte van een horeca

bedrijf wordt het mogelijk om de performance, of wel de vloerproductiviteit, van horecabedrijven 

onderling met elkaar te vergelijken. Op basis van een uitvoerige analyse van de omzetgegevens van 
de relaties van lnterbrew is gekomen tot een voor lnterbrew duidelijke segmentatie voor de 

horecabranche16
. De nadruk binnen deze segmentatie ligt hierbij op de bierfocus van een horeca

onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horecaondernemingen met een hoge, matige 

dan wel lage bierfocus. Onderstaande tabel geeft deze nieuwe segmentatie weer. 

Horecssegmentatie op basis van bieromzetten per vierkante meter 

Bierfocus Bieromzet Definitie lnterbrew Definitie BH&C 

Hoge bierfocus: ...... hi per m2 Cates Traditioneel cafe, bruincafe, grand cafe, 
muziek-/ swingcafe, thema-/ 
doelgroepencafe, discotheken 

Matige bierfocus: ... ... hi per m2 Eetcafes Eetcafes, cafe-restaurants 

Lage bierfocus: . ..... hi per m2 Restaurants Restaurants, bistro's 

Tabel 2.3. Segmentalie van de horecasector op basis van bieromzetten 

16 A.B.C. Breedijk; Is er nog /even in de brouwerij?, Eindhoven/ Lavigneville (mei 2005) 
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In het vervolg van dit onderzoek zal worden uitgegaan van bovenstaande horecasegmentatie, tenzij 

anders vermeld, waarbij de segmenten zich op de volgende manier laten omschrijven: 

• Cates & Discotheken: 

• Restaurants: 

• Eetcafes: 

Bedrijven met een grote focus op bier. De hoofdactiviteit is het verstrekken 

van alcoholische dranken. De consument word! geen maaltijden aangebo

den. 

Bedrijven met een zeer beperkte bierfocus. De aandacht ligt hier op het 

serveren van maaltijden. Het serveren van dranken moet gezien worden 
als een bijkomende zaak. De drank begeleid hierbij slechts de dis. 

Bedrijven met een gematigde bierfocus. De aandacht word! hier verdeeld 

tussen het verstrekken van dranken en het verstrekken van maaltijden. De 

consument kan hier zowel terecht om te eten als om een drankje te 

drinken. 

2.3. De horecaconsument in beeld 

Werd in de vorige paragraaf de aanbodkant beschreven, in deze paragraaf wordt een omschrijving 
gegeven van de vraagkant. 

Binnen de horeca draait alles om de horecaconsument. Namelijk zonder consumenten geen horeca

bedrijf. Voor zowel de horecaondernemer zelf als voor lnterbrew is het dan ook belangrijk om te 

weten wat deze consument beweegt. Door wie worden horecagelegenheden bezocht en hoe vaak 
worden deze gelegenheden bezocht? Daarnaast is het interessant om te weten wat een consument 

zoekt in een horecabedrijf. Waarmee kunnen klanten gelokt en vervolgens vastgehouden worden? 

2.2.1. Trends en ontwikkelingen binnen de horecabranche 

De horecabranche is een bedrijfstak die continu aan verandering onderheven is. De bedrijfstak zelf, 

maar ook zijn omgeving is volop in beweging. Het Bedrijfschap Horeca & Catering geeft jaarlijks een 

samenhangende visie op de belangrijkste trends en ontwikkelingen en kansen en bedreigingen voor 

de horecabranche. Deze ontwikkelingen worden samengevat in het "Kompas voor Beleid". In 

onderstaande worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen uit dit Kompas beschreven die van 
invloed kunnen zijn op het toekomstig consumentengedrag. 

Beperkte stijging van het aantal horecaconsumenten 

De Nederlandse bevolkingsomvang neemt nog maar geleidelijk toe. Verwacht wordt dat de bevolking 

tussen 2005 en 2010 met slechts 170 duizend personen zal groeien. Ter vergelijking, tussen 2000 en 

2005 is de bevolking gegroeid met 340 duizend inwoners. Ondanks deze lage bevolkingsgroei neemt 

de bevolking de komende jaren nog altijd, mede door de immigratie, geleidelijk toe. Door deze groei 

ligt het in de verwachting dat het potentieel aantal horecaconsumenten de komende jaren licht zal 

toenemen. Hierdoor heeft de horeca voor de komende jaren nog altijd de mogelijkheid om een 
beperkte volumegroei te realiseren. 
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Allochtonen een steeds grotere consumentengroep 

De verwachte toename van de Nederlandse bevolking wordt in de komende jaren bijna geheel ver

oorzaakt door een stijging van het aantal allochtonen. Het betreft hierbij met name een toename van 
de tweede generatie allochtonen. Deze generatie is in Nederland geboren en heeft veel meer over

eenkomsten met de autochtone bevolking dan de eerste generatie allochtonen. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jonge allochtonen ondanks cultuurverschillen, net als autochtone 

jongeren graag een cafe of een discotheek bezoeken.17 Bijna 50% van de jonge allochtonen bezoekt 
wel eens een cafe, tegen 54% van de autochtone jongeren. De toename van het aantal allochtonen 

zal echter wel leiden tot een meer gevarieerde vraag naar horecaconcepten. Zo blijkt het muziek-/ 

swingcafe zeer in trek te zijn bij allochtonen. Maar ook het aantal restaurants met een buitenlandse 

keuken is met het toenemende aantal allochtonen de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal ook 
voor de komende jaren verder toenemen. Het denken in concepten van de afgelopen jaren laat zien 

dat er reeds ingespeeld wordt op deze trend. 

Senioren als belanqriike consumentenqroep 
De vergrijzing van de bevolking zal in de komende jaren duidelijk zichtbaar warden. Een groat deel 

van de senioren van de toekomst vormt een kapitaalkrachtige consumentengroep, is kritisch, is 
langer gezond en actief en wil bij voorkeur zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk bewaren. 

Het huidige horeca aanbod is vooral gericht op het jongere publiek. Vanzelfsprekend, want deze 

groep bezoekt het vaakst een horecagelegenheid. De horeca krijgt echter steeds meer oog voor de 

(actieve) senior. Zo is er in Maastricht een actie gestart om horecagelegenheden toegankelijker te 
maken voor de vergrijzende bevolking.18 De verwachting is dat meer van dit soort initiatieven zullen 

gaan volgen. 

Met het toenemen van de leeftijd veranderd de voorkeur naar het soort horecagelegenheid. Gaan 

jongeren veelal naar een discotheek of een cafe, de voorkeur van senioren gaat veel meer uit naar 

een rustigere horecagelegenheid. Eetcafes blijken hierbij een grate aantrekkingskracht te hebben op 

de bevolking boven de 50 jaar. 19 Met de vergrijzing kan er dus een groat reservoir van gasten 

beschikbaar komen voor de horeca en voor horecaconcepten als eetcafes in het bijzonder indien hier 

op de juiste manier op ingespeeld wordt. 

Jonqeren bljjven een belangrijke doelqroep 

In het afgelopen decennium is het aantal jongeren in Nederland afgenomen. Voor de komende jaren 

komt deze ontgroening echter tot stilstand. Het aandeel jongeren ten opzichte van de totale bevolking 

zal de komende jaren niet verder afnemen, zoals blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Door deze relatieve stabiliteit van het aantal jongeren binnen de Nederlandse samenleving 
blijft de jongerenmarkt voor de horeca een belangrijke afzetmarkt. 

17 ANP: A/lochtonen positief over uitgaan in Amsterdam, (Artikel, 10 maart 2003) 
18 Zibb.nl/horeca: Maastrichtse horeca moet "bejaardenproof" warden, (Artikel, 29 juni 2005) 
19 Bedrijfschap Horeca & Catering: Drinken in de Neder/andse horeca, Eetcafes, (Zoetermeer, januari 2005) 
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Het bovenstaande kort samengevat; Meer allochtonen, een vergrijzende bevolking en een gelijk 

blijvend aantal jongeren. Deze ontwikkelingen zullen voor de komende jaren een totaal ander publiek 

opleveren voor de horecabranche. Echter, voor de huidige horeca is er voldoende potentie om ook 
deze doelgroepen te verleiden tot een bezoek. Het is alleen zaak om de wensen van deze nieuwe 

doelgroepen goed in te schatten en er op de juiste manier op in te spelen. 

2.2.2. lnvloedsfactoren op het bezoeken van een horecagelegenheid 

In deze subparagraaf wordt gekeken naar de factoren die van invloed zijn op een horecabezoek. Uit 

gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat met name de leeftijd het opleidings
niveau en de huishoudensamenstelling van invloed zijn op het al dan niet bezoeken van een horeca

gelegenheid. In onderstaande worden deze drie factoren achtereenvolgens besproken. 

Horecabezoeken en leeftijd 

Horecabezoeken vinden voor een belangrijk deel plaats in de vrije tijd. Nederlanders hebben in ver

gelijking met begin jaren negentig minder beschikbare vrije tijd. Het aantal uren dat gemiddeld per 

dag aan vrije tijd wordt besteed blijkt echter te zijn gestabiliseerd.20 

Tijdsbesteding per dsg san vrije tijd en san horecsbezoeken (in uren en minuten), 1997-2003 

Totale vrije tijd Vrije tijd besteed aanhoreca 

1997 1999 2001 2003 1997 1999 2001 2003 
12-17 jarigen 6:07 6:02 6:11 6:21 0:20 0:15 0:20 0:13 

18-24 jarigen 5:53 5:44 5:52 6:04 0:44 0:34 0:37 0:45 
25-44 jarigen 5:16 5:02 5:54 5:02 0:25 0:19 0:18 0:17 

45-64 jarigen 6:09 6:03 5:59 6:21 0:14 0:12 0:14 0:13 

65 jarigen en ouder 7:52 7:43 8:09 8:18 0:15 0:08 0:10 0:08 
Totaal leeftijden vanaf 12 jaar 6:02 5:53 5:55 6:09 0:22 0:17 0:18 0:17 

Tabel 2.4. Vrije tijd per dag naar leeftijdscategorie (Bron: CBS, 2005) 

Vrijetijdsactiviteiten blijken veelal leeftijdsgebonden te zijn. Zo besteden ouderen meer vrije tijd 

binnenshuis, terwijl jongeren hun vrije tijd eerder buitenshuis spenderen.21 Dit is duidelijk terug te zien 

in de vrijetijdsbesteding binnen de horeca. De leeftijdsklasse 18 tot en met 24 jarigen spendeert 

gemiddeld genomen per dag het meeste van hun vrije tijd aan horecabezoeken, gevolgd door de 
leeftijdsklasse 25 tot en met 44 jarigen. Dit terwijl deze twee leeftijdsklassen in totaal de minste vrije 

tijd te besteden hebben (zie tabel 2.4). 

Naast het feit dat de jongere bevolking de meeste tijd doorbrengt in de horeca, is de participatie 
binnen deze groep ook het grootst. De tabel op de volgende bladzijde geeft de participatie weer in het 
bezoeken van horecagelegenheden verdeeld naar leeftijdsklasse. Uit deze tabel valt op te merken 

dat de groep 15 tot en met 34 jarigen het vaakst een horecagelegenheid bezoekt. Tevens kan 

geconcludeerd worden dat naarmate de leeftijd toeneemt, de bezoekfrequentie aan een cafe of een 

discotheek beduidend afneemt. Voor het bezoek aan een restaurant gaat dit in veel mindere mate op. 

20 Sociaal Cultureel Planbureau: In het zicht van de toekomst: Sociaal en Cultureel rapport 2004, (oktober 2004) 
2 1 Sociaal Cultureel Planbureau: In het zicht van de toekomst: Sociaal en Cultureel rapport 2004, (oktober 2004) 
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Participatie naar leeftijd in het bezoeken van horecagelegenheden 

Cafebezoek Restaurantbezoek Discotheek bezoek 

2'. 1 keer per mnd :::: 1 keer per mnd :::: 1 keer per mnd 

15-19 jarigen 54% 18% 54% 
20-24 jarigen 66% 38% 46% 

25-34 jarigen 44% 40% 17% 
35-44 jarigen 25% 32% 4% 

45-54 jarigen 19% 36% 3% 
55-64 jarigen 15% 32% 3% 
65-74 jarigen 10% 26% 2% 
75 jaar en ouder 4% 20% 1% 

Tabel 2.5. Horecabezoeken naar leeftijdsklassen (Bron: CBS, 2005) 

Horecabezoeken en opleidingsniveau 

Naast leeftijd speelt ook het genoten opleidingsniveau een rol bij het al dan niet bezoeken van een 

horecagelegenheid. Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander zal volgens het CBS de 

komende jaren verder toenemen. Absoluut gezien neemt het aantal ongeschoolden en lager opge

leiden de komende jaren echter niet af. 

Participatie naar opleidingsniveau in het bezoeken van horecage/egenheden 

Cafebezoek Restaurantbezoek Discotheek bezoek 

:::: 1 keer per mnd :::: 1 keer per mnd :::: 1 keer per mnd 

VBO 20% 23% 10% 
MAVO 30% 27% 18% 

HAVO, MBO, VWO 31 % 34% 14% 

HBO, WO 37% 46% 10% 

Onderwijs volgend 50% 26% 37% 

Tabel 2.6. Horecabezoeken naar opleidingsniveau (Bron: CBS, 2005) 

De toename van het gemiddelde opleidingsniveau heett positieve effecten op de horeca in het 

algemeen. Hoog opgeleiden bezoeken de horeca vaker dan andere consumentengroepen. Over het 

algemeen bezoeken mensen met een afgeronde HBO of universitaire opleiding iets vaker een cafe. 
Ook restaurants warden vaker bezocht door mensen met een hogere opleiding (zie tabel 2.6). 

Van de onderwijsvolgende bevolking22 geeft de helft aan minstens een keer per maand een cafe

bezoek af te leggen. Ook discotheken warden door deze groep vaak bezocht. Studenten vormen voor 

de puur drankverstrekkende bedrijven, cafes en discotheken, dus een zeer interessante doelgroep. 

Horecabezoeken en samenstellinq huishouden 

Kijkende naar de samenstelling van het huishouden dan bezoeken eenpersoonshuishoudens en 

alleenstaande ouders vaker een cafe dan twee- of meerpersoonshuishoudens. Dit is onder andere te 

22 hieronder wordt verstaan dat deel van de bevolking die een vervolgopleiding volgt aan een HBO of WO installing 
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verklaren door het sociale aspect dat het bezoek aan een cafe met zich meebrengt. Leden van een 

echtpaar blijken minder vaak behoefte te hebben aan het bezoeken van een cafe. 

Psrticipatie naar huishoudensamenstelling in het bezoeken van horecagelegenheden 

Cafebezoek Restaurantbezoek Discotheek bezoek 

~ 1 keer per mnd ~ 1 keer per mnd ~ 1 keer per mnd 

Eenpersoonshuishouden 38% 38% 17% 
Lid eenoudergezin 31 % 34% 20% 
Lid paar zonder kinderen 23% 38% 7% 
Lid paar met kinderen 25% 25% 14% 

Tabet 2.6. Horecabezoeken naar huishoudensamenstelling (Bron: CBS, 2005) 

In de komende jaren is er sprake van een geleidelijke stijging van het aantal eenpersoonshuishou
dens. Enerzijds bestaat deze groep uit jonge alleenstaanden. Anderzijds is er de groeiende groep 

alleenstaande ouderen. 

Eenpersoonshuishoudens vormen voor de horeca een aantrekkelijke consumentengroep. Jonge 

alleenstaanden zoeken hun sociale contacten vooral buiten de deur. De horeca is hiervoor een zeer 
geschikte plaats. Ook voor oudere alleenstaanden geldt dat zij grote behoefte hebben aan sociale 

contacten. Oudere alleenstaanden zijn hierbij zeer gevoelig voor de toegevoegde waarde die de 

horeca biedt, zoals steer en luxe. Voor de horeca taak om hierop in te spelen. 

Uit bovenstaande blijkt dat leeftijd, opleidingsniveau en huishoudensamenstelling een duidelijke 

invloed hebben op de bezoekfrequentie aan horecagelegenheden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 
gemeente met relatief veel jonge inwoners naar verwachting veel inwoners heeft die met regelmaat 

een horecagelegenheid bezoeken. Op basis van bovenstaande drie factoren zou het mogelijk kunnen 

zijn om een schatting te maken van het potentieel aantal horecaconsumenten binnen een gemeente. 
Voor lnterbrew, maar ook voor een horecaondernemer, is dit interessant om te weten omdat hieruit 

de mogelijke omzetkansen van een horecabedrijf kunnen worden afgeleid. lmmers tussen omzet en 

aantal horecabezoekers bestaat een duidelijke verband. 

2.3. Horeca en geografische ligging 

Nu de aanbod en de vraagkant van de horeca in kaart zijn gebracht wordt in deze paragraaf een 

eerste blik geworpen op de ligging van horecagelegenheden. Deze paragraaf kan als aanleiding 

worden gezien van het volgende hoofdstuk, waar dieper zal worden ingegaan op horecalocaties. 

Horeca op provinciaal niveau 

De meeste horecabedrijven in de dranken- en de restaurantsector zijn te vinden in de provincies 

Noord- en Zuid-Holland. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland zijn deze gelegenheden goed 

vertegenwoordigd. De afgelopen vijf jaar is deze spreiding nauwelijks veranderd.23 

23 Bedrijfschap Horeca & Catering: Drinken in de Nederlandse horeca, (Zoetermeer, januari 2005) 
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Asntal horecage/egenheden en horecsdichtheden per provincie, 2005 

Provincie Aantal horeca- Aantal Horeca-12 
gelegenheden inwoners dichtheid 

Groningen 785 575.072 14 

Friesland 894 642.977 14 

Drenthe 540 483.369 11 

Overijssel 1.249 1.109.432 11 

Flevoland 214 365.859 6 

Gelderland 2.165 1.972.010 11 

Utrecht 1.159 1.171.291 10 

N-Holland 4.287 2.599.103 16 

Z-Holland 3.967 3.458.381 11 

Zeeland 769 379.978 20 

N-Brabant 3.290 2.411 .359 14 

Limburg 2 .142 1.136.695 19 

Tota al 2 1.461 16.305.526 13 

Tabel 2. 7. Horecagelegenheden en horecadichtheid per provincie (Bron: BH&C,2005) 

Het totaal aantal horecagelegenheden per provincie zegt op zich eigenlijk vrij we1rng. Veel meer 

zeggend is de horecadichtheid24 per provincie. Wordt naar de horecadichtheid gekeken dan blijkt dat 

de provincies Zeeland en Limburg relatief veel horecagelegenheden kennen per 10.000 inwoners. 
Flevoland kent daarentegen zeer weinig horecagelegenheden per 10.000 inwoners. 

Horeca op qemeentelijk niveau 

Ook op gemeentelijk niveau is er een groot verschil in horecadichtheid waar te nemen. De grootte 

van de gemeente en het aantal inwoners zijn hierbij bepalende factoren. De grote steden vallen 
hierbij duidelijk op als horecaconcentraties. Maar ook gemeenten in Zeeland, Limburg, de Noordzee

badplaatsen en de Waddeneilanden hebben een relatief hoge horecadichtheid. 

Cafes per 10.000 lnwoners 

~o-' P' 

Restaurants per 10.000 inwoners 

D <3.o 

o i .o ..- ~.5 

0 ;~ .d O 

D s.o-< 7.5 

0 >=7.5 

/ 

0 

0 <20 

D 2.0 -<4.o 

D 4.0-< 6.o 

0 6.0 -<8.0 

o >= a.o 

Figuur 2.4. Horecadichtheden cafes en restaurants per gemeente (Bron BH&C, 2005) 

24 Onder horecadichtheid word! verstaan het aantal horecagelegenheden per 10.000 inwoners 
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In hoofdstuk vier zal blijken dat het met name toeristische gebieden zijn die een hoge horecadichtheid 

hebben ten opzichte van andere gemeenten. 

Horeca naar woonomqevinq 

Naast het verschil in horeca aanbod op gemeentelijk niveau kan nag een stap verder warden gegaan 

door te kijken naar het aanbod per woonomgeving. Het Bedrijfschap Horeca & Catering maakt 

onderscheid tussen een vijftal woonomgevingen.25 Hieruit blijkt dat horecagelegenheden het meest 

voorkomen in de woonomgeving centrum stedelijk, gevolgd door de woonomgeving centrum dorps. 

Horeca aanbod nssr woonomgeving (onderverdeeld nsar horecasegment), 2005 

Cent rum 

stedeljik 

Stedelijk 

buiten centrum 

Groen 

stedelijk 

Centrum 

dorp 

a cafes & discotheken a eetcafes restaurants 

Figuur 2.5. Horeca aanbod naar woonomgeving (Bron: BH&C, 2004) 

Groen 

dorps/ landelllk 

Dat het horeca aanbod in de centra van steden en dorpen het hoogst is heeft een logische verklaring. 

Centra ontlenen immers hun aantrekkingskracht aan de concentratie van centrumfuncties als wonen, 

werken, winkelen en recreeren. Van oudsher trekken ze grate aantallen mensen en zijn dus een 

interessante locatie voor de horeca. 

Discotheken uitgezonderd, hebben er in de afgelopen vijf jaar binnen de vijf woonomgevingen geen 

grate veranderingen plaatsgevonden qua aanbod. Ondanks dat nag altijd tweederde van het aantal 

discotheken is gevestigd in de centra van steden en dorpen, is sinds 1999 een trend waar te nemen 

dat nieuwe discotheken zich bij voorkeur vestigen buiten de centrumgebieden. Reden hiervoor zijn de 

vaak lagere grondprijzen, minder overlast van de bezoekers bij het sluiten van de discotheek en de 

beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid.26 

Toekomstverwachtingen ten aanzien van het horeca aanbod 

In onderstaande warden de toekomstige verwachtingen besproken van het horeca aanbod binnen de 

vijf woonomgevingen. Deze verwachtingen zijn ontleend aan gegevens van het Bedrijfschap Horeca 

& Catering. 

25 De woonomgevingen zijn gedefinieerd op basis van fysieke kenmerken als ligging, dichtheid, woningtype en functiemenging 
26 BH&C; Drinken in de Neder/andse horeca, Discotheken, (Zoetermeer, januari 2005) 

25 !n9ev 



Hooldsluk 2. De horecamarkt in beeld 

Centrum stedelijk tot 2010 

Cates, eetcafes en restaurants zijn gezichtsbepalend voor de horeca in de stadscentra. Stedelijke 

centra kennen dan ook in vergelijking met de andere vier woonomgevingen het meeste aantal 
horecagelegenheden. De verwachting van het Bedrijfschap Horeca & Catering is dat er voor de 
komende jaren nog altijd een groei is van het aantal cafes, eetcafes en restaurants in de centra van 

st eden. 

Door ruimtegebrek zijn er in de centra van steden desalniettemin slechts beperkte mogelijkheden 

voor schaalvergroting. Bedrijven die te zeer in hun mogelijkheden warden beperkt om hun vierkante 
meters uit le breiden zullen de centra gaan verlaten en zich aan de stadsrand of in het landelijk 

gebied gaan vestigen. Hierbij moet gedacht warden aan de verplaatsing van discotheken uit het 
centrum. Andere bedrijven, zoals de grotere drankverstrekkers (grand cafes) en restaurants zullen 
daarentegen zeer gefnteresseerd zijn in de vrijgekomen extra ru imte. Het totale aanbod in de woon

omgeving centrum stedelijk zal dan ook in de komende jaren zeker niet afnemen. 

Stedelijk buiten centrum tot 201 O 

Voor de komende jaren verwacht het Bedrijfschap Horeca & Catering dat het aantal horecagelegen

heden in dit woongebied nagenoeg gelijk zal blijven. Nieuwe bedrijven die zich in het stedelijk gebied 
buiten het centrum vestigen zullen vooral afkomen op de beschikbare ruimte. Dit zullen met name 
nieuwe grootschalige bedrijven zijn en bedrijven die in hun oorspronkelijke woongebied geen of te 
weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben. 

Groen stedelijk tot 2010 

De horeca is in het groen stedelijk gebied minder krachtig vertegenwoordigd dan in de andere woon
gebieden. Ook voor de toekomst zal dit niet veranderen. 

Centrum dorps tot 201 O 

In de centra van dorpen is reeds een lichte afname van het aantal cafes waar te nemen. Voor de 
komende jaren is de verwachting dat het aantal horecabedrijven in de dorpscentra verder zal dalen. 
Dorpscentra kennen van oudsher veelal een behoorlijk aantal horecagelegenheden. Door de toene

mende mobiliteit moeten dorpen in veel hogere mate concurreren met de horeca in de stedelijke 
gebieden. Hierdoor is in de dorpen de trend van "surviving of the fittest" waar te nemen. De goed 

lopende horecabedrijven zullen blijven bestaan, andere bedrijven zullen langzaam maar zeker 

verdwijnen. Ondanks deze ontwikkeling blijven de centra van dorpen ook in de toekomst op de 
stadscentra na de meeste cafes huisvesten. 

Het aanbod aan eetcafes en restaurants zal voor de komende jaren nauwelijks veranderen binnen 

het woongebied centrum dorps. 

Landelijk tot 201 o 
Het aantal cafes zal de komende jaren verder afnemen in het landelijk gebied, wat gepaard gaat met 

het teruglopende voorzieningenniveau al daar. De verwachting is dat het aantal eetcafes en restau
rants echter gelijk zal blijven. 

Geconcludeerd kan worden dat de horeca die het meest interessant is voor een brouwerij voor het 

overgrote deel is gelegen in de centra van zowel steden en dorpen. Als het dus gaat om interessante 

horecalocaties dan zal het in de meeste gevallen gaan om een horecalocatie in het centrum van een 
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stad, dan wel om een horecalocatie in het centrum van een dorp. Dit geldt voor dit moment, maar ook 

voor de toekomst warden hierin geen veranderingen verwacht. 

Om echter een duidelijke beeldvorming te krijgen van horecalocaties gaat de onderverdeling van het 
Bedrijfschap Horeca & Catering niet ver genoeg. Een centrumlocatie zegt namelijk op zich vrij weinig 
als het gaat om een interessante horecalocatie. Ter vergelijking; een locatie in het centrum van een 

stad gelegen binnen een horecacluster en een locatie te midden van winkels op een A 1-winkellocatie. 

Ondanks dat beide locaties in het centrum van een stad zijn gelegen, wordt een horecacluster binnen 

het centrum van een stad als een zeer interessante horecalocatie gezien, terwijl een locatie te 
midden van winkels op een A 1-winkellocatie veel minder aantrekkelijk is als horecalocatie. 

Voor de horeca bestaat er geen locatieverdeling die een onderscheid maakt tussen horecalocaties 
gelegen binnen de centra van steden en dorpen. Wil binnen dit onderzoek tot een waardering van 

horecalocaties warden gekomen, dan is een duidelijke locatie-indeling echter wel wenselijk. In het 

volgende hoofdstuk zal dan ook met een eigen eenduidige locatiesegmentatie voor de horeca warden 

gekomen. 

2.4. De horecamarkt samengevat 

In dit hoofdstuk is begonnen met een algemene beschrijving van de horecamarkt. Uit deze algemene 

omschrijving blijkt dat de horecamarkt een sector is die een groat aantal verschillende type 

horecabedrijven omslaat. Omdat de sectorindeling van het Bedrijfschap Horeca & Catering op 

sommige punten te wensen overlaat, is gekomen met een eigen eenduidige horeca segmentatie. 
Deze segmentatie is voor lnterbrew zeer nuttig omdat als uitgangspunt is genomen de bieromzet van 

een horecabedrijf. 

Vervolgens is er gekeken naar de vraagkant. Binnen de horeca draait alles om de horecaconsument. 

Zowel voor lnterbrew als de horecaondernemer zelf is het interessant om te weten wie deze horeca

consument is. Door wie warden horecagelegenheden voornamelijk bezocht en hoe vaak bezoeken 
deze mensen een horecagelegenheid? Het al dan niet bezoeken van een horecagelegenheid blijkt 

nauw samen te hangen met de leeftijd, het opleidingsniveau en de huishoudensamenstelling. Met 

name de leeftijd speelt een zeer belangrijke rol. Deze gegevens zullen later in dit onderzoek van pas 

komen bij de waardering van horecalocaties (zie hiervoor hoofdstuk vier). 

Tot slot wordt in dit hoofdstuk geeindigd met een uiteenzetting van de geografische ligging van 

horecagelegenheden. Van provinciaal niveau wordt via gemeentelijk niveau ingezoomd op het horeca 

aanbod op het niveau van woonomgeving. Hieruit blijkt dat de meeste horecagelegenheden zijn ge

vestigd in de centra van steden en dorpen. 

Deze onderverdeling naar woonomgeving, de meest verfijnde locatie verdeling die er voor de horeca 

bestaat, gaat echter in het kader van dit onderzoek niet ver genoeg. Met name verfijnde onder

verdeling van horecalocaties in de centrumgebieden is in het kader van dit onderzoek gewenst. 

Daarom zal dan ook gekomen warden met een eigen verfijnde locatieverdeling voor de horeca. In het 

volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 
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3. LOCATIEKWALIFICATIE VOOR DE HORECA 

In de vastgoedwereld wordt de locatie in het algemeen gezien als de belangrijkste waardebepalende 

factor van het vastgoed. De waardering van een locatie wordt hierbij direct gekoppeld aan de kwaliteit 

van de locatie, zoals deze vanuit de desbetreffende vastgoedsector wordt gezien.27 

In de komende twee hoofdstukken wordt tot een waardering voor horecalocaties gekomen. Op basis 
van locatiekarakteristieken wordt aan horecalocaties een waarde toegekend. Een waardering voor 

horecalocaties is van belang omdat op basis van deze waardering het mogelijk wordt om een relatie 

te leggen tussen huurhoogte van het horecavastgoed en horecalocaties. 

De waarde van een locatie kan direct gekoppeld worden aan de kwaliteit van die locatie. Om deze 

koppeling te kunnen maken is het echter van belang om te weten wat binnen de horecasector wordt 

gezien als een kwalitatief goede horecalocatie. Niet zomaar elke locatie is een even interessante 
locatie voor de horeca. Wat maakt een bepaalde locatie een aantrekkelijke locatie voor de horeca en 

waarom zijn andere locaties minder interessant? 

De horeca is een bedrijfstak die geheel afhankelijk is van haar consumenten. Zonder consumenten 

geen horecabedrijf. Het aantal horecapassanten kan dan ook gezien worden als de belangrijkste 

waardebepalende factor voor een horecalocatie. Het aantal horecapassanten staat immers in nauw 

verband met de omzetkansen en met de draagkrachthuur op een bepaalde locatie. Een aantrek

kelijke horecalocatie kan dus worden omschreven als een locatie met veel horecapassanten. Door 
horecaondernemers wordt ook onderkend dat voor hen de omvang van het uitgaanspubliek een van 

de belangrijkste factoren is bij de vestigingskeuze van hun horecabedrijf.28 Om horecalocaties te 

kunnen waarderen wordt dan ook in de komende twee hoofdstukken gekomen tot een waarderings

systeem waarbij het aantal horecapassanten gezien wordt als waarbepalende factor voor een locatie. 

Om tot dit waarderingssysteem te komen wordt allereerst in dit hoofdstuk gekomen tot een duidelijke 
locatiesegmentatie voor horecalocaties. lmmers niet elke horecalocatie is even aantrekkelijk voor 

horecaconsumenten. Op basis van een viertal nader te definieren kwaliteitsaspecten van horeca

locaties wordt in paragraaf een gekomen tot een verfijnde locatiesegmentatie voor de horeca. 

Vervolgens wordt in paragraaf twee op basis van een schatting van het potentieel aantal horeca

passanten een waarde aan de verschillende gedefinieerde segmenten toegekend. 

In het volgende hoofdstuk zal vervolgens dieper ingegaan worden op het toekennen van een waarde 
aan horecalocaties binnen de verschillende segmenten zodat uiteindelijk gekomen wordt tot een 

methodiek om elke willekeurige horecalocatie in Nederland te waarderen. 

27 I.I. Janssen, W.G. Keeris, S.J.E. Maussen; Commercieel vastgoed 1 (dictaat TU/e), (Eindhoven, september 2000) 
28 A.B.C. Breedijll; Is er nog !even in de brouwerij?, (Eindhoven/Lavigneville, mei 2005) 
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3.1. Segmentatie voor horecalocaties 

De meest verfijnde segmentatie voor horecalocaties is de locatie-indeling naar woonomgeving van 

het Bedrijfschap Horeca & Catering, zoals beschreven in paragraaf drie van het vorige hoofdstuk. 

Deze segmentatie wordt echter voor dit onderzoek te grof gevonden omdat binnen de vijf gede

finieerde woonomgevingen nog altijd verschillende type horecalocaties voor kunnen komen. Met 

name binnen de centra van steden en dorpen, de woonomgevingen waar horeca het meeste 

voorkomt, wordt er geen verder onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten horecalocaties. 

Voor dit onderzoek is een verdere verfijning, met name binnen deze twee woonomgevingen, echter 

wel wenselijk. Derhalve wordt in deze paragraaf gekomen tot een verfijnde locatiesegmentatie. 

3.1.1. Te onderscheiden kwaliteitsaspecten voor horecalocaties 

Het Bedrijfschap Horeca & Catering kijkt binnen haar locatiesegmentatie enkel naar de geografische 

ligging van horecalocaties, te weten de mate van stedelijkheid en de ligging binnen een stedelijk 

gebied. Om tot een eenduidige locatiesegmentatie te komen zou naast de ligging ook gekeken 
moeten warden naar aspecten van de locatie zelf. Aan de hand van gesprekken binnen de com

merciele afdeling van lmmobrew zijn zodoende een tweetal aspecten gedefinieerd waarop horeca

locaties onderscheidend zijn van elkaar, te weten de omvang van de horecalocatie en de functie die 

de horeca op de betretfende locatie bekleed. In onderstaande warden de in totaal vier kwaliteits

aspecten nader omschreven. 

Mate van stedelijkheid 

Een eerste aspect waarop horecalocaties van elkaar kunnen warden onderscheiden is de mate 

van stedelijkheid. Binnen dit aspect wordt door het Bedrijfschap Horeca & Catering een 

onderscheid gemaakt tussen steden, dorpen en buitengebieden. Het onderscheid tussen steden 

en dorpen wordt hierbij gemaakt op grond van het inwonersaantal. Onder een stad warden 

gemeenten gerekend met meer dan 40.000 inwoners. Gemeenten met minder dan 40.000 

inwoners warden gerekend tot een dorp. Het buitengebied wordt gedefinieerd als het gebied 

buiten de bebouwde kom van zowel steden als dorpen. 

Ligging binnen stedeliik gebied 
Het tweede aspect waarop het Bedrijfschap Horeca & Catering een onderscheid maakt tussen 

horecalocaties is de ligging van de horeca binnen een gemeente. Binnen dit aspect wordt een 

onderscheid gemaakt tussen centrumlocaties en locaties gelegen buiten het centrum van een 

gemeente. Een centrumlocatie wordt hierbij gedefinieerd als een locatie met een hoge concen

tratie aan winkels, openbare voorzieningen en vermaakfuncties, waaronder horeca. 

Omvang van de horecalocatie 

Naast bovenstaande twee aspecten wordt door lmmobrew de omvang van de horecalocatie zelf 

als aspect aangedragen waarop horecalocaties onderscheidend zijn van elkaar. Wat betreft 

horecalocaties kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen horecaconcentratie

gebieden en solitaire horeca. Een horecaconcentratiegebied wordt hierbij gedefinieerd als een 

clustering van een aantal horecagelegenheden waarbij duidelijk kan warden aangetoond dat de 

horecagelegenheden binnen deze concentratie van elkaars aanwezigheid profiteren. 
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Om dit kwaliteitsaspect te verduidelijken wordt als voorbeeld genomen het centrum de gemeente 

Eindhoven. Onderstaande figuur laat zien dat er binnen een centrumlocatie zowel concentratie

gebieden als solitaire horeca is te onderscheiden. 

Horeca binnen het centrum van de gemeente Eindhoven 

Figuur 3. 1. Horecalocaties binnen het centrum van de gemeente Eindhoven (Bron: Locatus, 2005) 

Functie van de horecalocatie 

Tot slot wordt er door lmmobrew een onderscheid gemaakt wat betreft de functie die de horeca 

binnen een horecalocatie bekleed. Onderscheid kan worden gemaakt tussen horeca met een 
winkelondersteunende functie en/of horeca met een uitgaansfunctie. Horeca met een winkel

ondersteunende functie kan hierbij worden getypeerd als horeca met een dagfunctie. Horeca die 

zich richt op het uitgaanspubliek is te typeren als horeca met een avondfunctie. 

3.1.2. Te onderscheiden horecalocaties 

De vier gedefinieerde kwaliteitsaspecten moeten uiteindelijk leiden tot een eenduidige en verfijnde 

segmentatie voor horecalocaties. Om tot een eenduidige segmentatie te komen is gekeken naar 

mogelijke combinaties tussen de vier verschillende kwaliteitsaspecten. Alie mogelijke combinaties bij 

elkaar opgeteld zou resulteren in 31 verschillende te onderscheiden horecalocaties. In het begin van 

deze paragraaf is echter gesteld dat met name binnen de centra van steden en dorpen en verdere 
verfijning voor horecalocaties wenselijk was. Derhalve zijn de 31 verschillende combinaties terugge

bracht tot acht verschillende horecasegmenten. 

In de tabel op de volgende bladzijde worden de kwaliteitsaspecten van elk van de acht gedefinieerde 

locatiesegmenten op een overzichtelijke manier weergegeven. 
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Segment Stedelijkheid Ligging Omvang horecalocatie Functie van de horeca 

Horeca viii Stad Centrumlocatie Concentratiegebied Dag- en avondfunctie 

Horeca vii Stad Centrumlocatie Concentratiegebied Avondfunctie 

Horeca vi Stad Centrumlocatie Solitaire horeca Dag- en/of avondfunctie 

Horeca v Stad Locatie buiten centrum Concentratie I solitaire horeca Dag- en/of avondfunctie 

Horeca iv Dorp Centrumlocatie Concentratiegebied Dag- en/of avondfunctie 

Horeca iii Dorp Centrumlocatie Solitaire horeca Dag- en/of avondfunctie 

Horeca ii Dorp Locatie ·buiten centrum Concentratie/ solitaire horeca Dag- en/of avondfunctie 

Horeca i Buitengebied Locatie buiten centrum Concentratie/ solitaire horeca Dag- en/of avondfunctie 

Tabel 3.1. Locatiesegmenten voor horecalocaties 

Met behulp van bovenstaande locatiesegmentatie is het mogelijk om het grate aanbod horecalocaties 

binnen een van de acht bovenstaande segmenten te plaatsen. 

3.2. Horecapassanten als waardebepalende factor 

In de vorige paragraaf is gekomen tot een verfijnde locatiesegmentatie voor horecalocaties. In deze 

paragraaf wordt vervolgens gekeken naar de waarde die aan de acht verschillende segmenten kan 

warden toegekend. 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is gesteld, is de horeca een bedrijfstak die niet kan functioneren 
zonder horecabezoekers. Op basis van dit gegeven wordt het aantal horecapassanten aan een 

bepaalde locatie dan ook gezien als de belangrijkste waardebepalende factor voor die locatie. Met 

andere woorden; door een koppeling te maken tussen de gedefinieerde locatiesegmenten en het 

aantal horecapassanten kan gekomen worden tot een waardetoekenning aan de horecasegmenten. 

Net als de horecasector is de detailhandel een sector die afhankelijk is van haar consumenten. 

Binnen de detailhandel wordt dan ook naast het soort winkels door veel marktpartijen het aantal 

passanten als beoordelingscriteria gebruikt voor de waardering van winkellocaties. Omdat het binnen 

de detailhandel reeds gebruikelijk is om locaties aan de hand van passantenaantallen te waarderen, 

wordt in deze paragraaf eerst gekeken hoe tot deze waardering voor winkellocaties wordt gekomen. 

3.2.1. Passantenstromen detailhandel 

Om tot een waardering van horecalocaties binnen de belangrijkste winkelgebieden te komen, wordt 
er voor het winkelvastgoed gekeken naar het aantal passanten aan een locatie. Om dit 

passantenaantal te bepalen worden er door geheel Nederland passantentellingen gehouden. Zo 
omvat het winkel-passanten-telling-programma van Locatus29 ruim 3.000 telpunten in meer dan 1.100 

winkelstraten in l\lederland. Deze passantentellingen worden met behulp van kaartmateriaal in beeld 

gebracht. 

29 l ocatus B.V. is een onafhankelijke parlij die marktgegevens verzameld op het gebied van winkelinformalie in Nederland 

I 
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Onderstaande figuur is hiervan een voorbeeld. De figuur geeft het aantal passanten in het centrum 

van Eindhoven weer. 

Winkelpassantenstromen binnen het centrum van de gemeente Eindhoven 

Pasaanbmtoasse 

0 1 0000 ...., P.-.S&Mrr • 15000 
D 15000 <= PASSNlT ( 20000 
• 10000 <= PASS»lT < 25000 
• 25000 "'== PASSANT < 40000 
• •oooo <= PASSANT 
o .. 
D 5000 ~ PAS SANT • 10000 
0 =.__a<= PASSMIT • _5000 

Figuur 3.2. Passantenstromen in het centrum van Eindhoven (Bron: Locatus, 2005) 

De winkelpassantentellingen zijn een hulpmiddel om te komen tot een locatiewaardering voor de 

detailhandel. Aan de hand van de tellingen kunnen drukke straten van minder drukke straten warden 

onderscheiden om zodoende de standkwaliteit van een locatie te bepalen. Onderstaande tabel geeft 

aan hoe aan de hand van druktepatronen wordt gekomen tot een segmentatieschema voor de stand

kwaliteit van winkellocaties. 

Segmentatieschema standkwaliteit winkelpanden op basis van druktepatronen 

A1 locatie 75% tot en met 100%. 

A2 locatie 50% tot 75% 
81 locatie 25% tot 50% 
82 locatie 10% tot 25% 
c lo ca tie 5% tot 10% 

• 100% is drukste punt in een winkelgebied 

Tabet 3.2. Standkwaliteit winkellocaties op basis van druktepatronen (Bron: E.J. Bolt) 

Een A 1-winkellocatie wordt in bovenstaande segmentatie aangeduid als zijnde de drukste locatie 

binnen een winkelcentrum. De afnemende drukte wordt vervolgens tot uitdrukking gebracht in de 
benoeming tot B- en C-winkellocaties. Op basis van de passantentellingen wordt zodoende gekomen 

tot een locatiewaardering voor winkels. 
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Onderstaande figuur is wederom een weergave van het centrum van de gemeente Eindhoven. Op 

basis van het aantal passanten is hier gekomen tot de definiering van de standkwaliteiten voor 

winkellocaties binnen het winkelgebied. 

Standkwaliteiten winke/locsties binnen het centrum van de gemeente Eindhoven 

Figuur 3.3. Locatiesegmentatie winkels in het centrum van Eindhoven (Bron: Locatus, 2005) 

Op basis van de passantentellingen en de druktepatronen wordt de standkwaliteit voor winkellocaties 

bepaald. Bovenstaande figuur laat duidelijk zien dat de drukste punten in het centrum van Eindhoven 
worden aangeduid als A 1-winkellocaties. Het aantal passanten dat dit gebied aandoet is 75 tot en 

met 100% van de maximale passantendichtheid in het centrum van Eindhoven. 

3.2.2. Horeca en passanten 

Voor de waardebepaling van horecalocaties zou een soortgelijke benadering van het aantal pas
santen gebruikt kunnen worden. Er is echter een groot verschil tussen horeca- en winkellocaties. Bij 

horecalocaties gaat het veelal om kleinschalige gebieden. Dit terwijl het bij winkellocaties om een 

groot, aaneengesloten winkelgebied gaat, met daarbinnen onderscheid tussen verschillende locaties. 
Bij de waardebepaling van horecalocaties moet dan ook niet gekeken worden naar druktepatronen 

binnen een horecagebied, maar naar drukteverschillen tussen de verschillende gedefinieerde horeca

locaties. 

Voor de horeca worden echter geen passantentellingen gehouden zoals dit voor het winkelvastgoed 
van toepassing is. Om toch tot een waardering van de gedefinieerde locatiesegmenten uit voorgaan

de paragraaf te komen, dient te worden volstaan met een schatting van het aantal horecapassanten. 
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Om tot een schatting van het aantal horecapassanten te komen, wordt gekeken naar de invloed die 

de vier gedefinieerde kwaliteitsaspecten hebben op het aantal horecapassanten. Elk kwaliteitsaspect 

is namelijk indirect bepalend voor het aantal passanten, zoals uit onderstaande valt te concluderen. 

Mate van stedelijkheid 

Steden kennen meer horecapassanten dan dorpen en het buitengebied. Dit komt omdat steden 

een groter verzorgingsgebied hebben en veelal een hoger voorzieningenniveau waardoor ze 

aantrekkelijker zijn voor de consument. Om dezelfde reden kennen dorpen weer meer horeca
passanten dan het buitengebied. 

Ligging binnen stedelijk gebied 

Centrumlocaties trekken meer horecapassanten dan locaties buiten het centrum. Centrumlocaties 

hebben van oudsher een hoge concentratie aan winkels , openbare voorzieningen en vermaak

functies waardoor ze een grote aantrekkingskracht hebben op mensen. 

Omvang van de horecalocatie 

Horeca geplaatst binnen een samenhangend geheel heeft een grotere aantrekkingskracht op de 

horecaconsument. Horecaconsumenten willen keuzes kunnen maken, maar willen hiervoor niet te 

ver lopen. Een horecaconcentratiegebied kent zodoende meer horecapassanten dan solitaire 
horeca. 

Functie van de horeca 

Horeca met zowel een dag- als een avondfunctie heel! naar verwachting meer horecapassanten 

dan horeca met alleen een avond- of alleen een dagfunctie omdat deze horeca zowel van het 

winkelend publiek overdag kan profiteren als van het uitgaanspubliek 's avonds. 

Op basis van de indirecte invloed van de kwaliteitsaspecten is het mogelijk om voor zowel de locaties 

binnen steden, dorpen als de locatie in het buitengebied een schatting te maken van de omvang van 
het aantal horecapassanten. Het mag duidelijk zijn dat horecaconcentratiegebieden in de centra van 

steden de grootste passantenstromen kennen. Maar hoe verhoudt een concentratiegebied in het 

centrum van een dorp zich ten opzichte van de horecalocaties in een stad? 

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is gekeken naar de omzetmogelijkheden van 
de verschillende locaties. Hierbij wordt aangenomen dat er tussen de omzet en het aantal horeca

passanten een duidelijke correlatie bestaat. lmmers, neemt het aantal horecapassanten toe, dan mag 

worden verwacht dat de omzetkansen eveneens toeneemt. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat 

deze aanname inderdaad correct blijkt te zijn. 

Samen met de commerciele afdeling van lmmobrew is gekeken hoe de omzetmogelijkheden van de 
verschillende locaties binnen steden, dorpen en het buitengebied zich ten opzichte van elkaar 

verhouden. Binnen de commerciele afdeling van lmmobrew is veel kennis op het gebied van 

horeca(vastgoed) dat in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Op basis van praktijkervaringen zijn 

de omzetmogelijkheden van de verschillende locaties onderling met elkaar vergeleken. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in de matrix zoals weergegeven op de volgende bladzijde. 
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Stad Dorp 

Horeca viii 

Horeca vii 

Horeca vi Horeca iv 

Horeca iii 
Horeca v 

Horeca ii 

Figuur 3.4. Horecalocaties versus omzetmogelijkheden 
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In bovenstaande matrix wordt een relatie gelegd tussen de verschillende gedefinieerde locatieseg
menten uit voorgaande paragraaf en de omzetmogelijkheden binnen een segment. Met het gegeven 
dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de omzetmogelijkheden en het aantal passanten, kan 

de verticale as worden vervangen door de omvang van het passantenaantal. 

3.2.3. Waardering van locaties op basis van horecapassanten 

Bovenstaande matrix heeft uiteindelijk geleid tot een locatiekwalificatie voor horecalocaties waarbij 

een onderscheid wordt gemaakt tussen een vijftal horeca locatieniveaus. Oeze vijf horeca locatie

niveaus worden aangeduid met de hoofdletters van de Romeinse cijfers een tot en met vijf, waarbij 

een horeca V locatie de hoogste waardering geniet en waarbij aan een horeca I locatie de laagste 
waardering wordt gegeven (zie figuur 3.5). 

Locatieniveau Stad Dorp Buitengebied 

Horecaconcentratie 
v centrum met 

dag- en avondfunctie 

Horecaconcentratie 
IV centrum met 

vooral avondfunctie 

Ill 
Solitaire horeca Horecaconcentratie 

cent rum cent rum 

Horeca buiten centrum 
Solitaire horeca Horeca met veel 

II met veel 
centrum horecapassanten 

horecapassanten 

Horeca buiten centrum 
Horeca buiten Horeca met weinig 

I met weinig 
horecapassanten 

het centrum horecapassanten 

Figuur 3.5. Locatiemodel horecalocaties 

Bovenstaande figuur laat zien dat voor horecalocaties gelegen buiten de centra van steden en 
horecalocaties gelegen in het buitengebied een onderscheid wordt gemaakt tussen locaties met veel 

horecapassanten en locaties met weinig horecapassanten. Met de toetsing van omzetmogelijkheden 
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van deze horecalocaties in de praktijk bleek de omzetmogelijkheden binnen deze twee locatie

segmenten sterk uiteen te kunnen lopen. Binnen deze twee segmenten is daarom gekozen om een 

onderscheid te maken tussen locaties met veel en locaties met weinig horecapassanten. Echter, 

omdat het aantal panden van lnterbrew in het buitengebied dermate laag is, wordt het buitengebied 

voor het verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Op basis van bovenstaand locatiemodel is het mogelijk geworden om elke willekeurige horecalocatie 

binnen een van de gedefinieerde segmenten te plaatsen en veNolgens een niveau toe te bedelen. 

'3.3. Waardering van horecalocaties samengevat 

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat het aantal horecapassanten gezien kan warden als 

belangrijkste waardebepalende factor voor horecalocaties. Op basis van een viertal kwaliteitsas
pecten in combinatie met een schatting van het verwachte aantal horecapassanten is in dit hoofdstuk 

gekomen tot een segmentatie voor horecalocaties, wat heeft geresulteerd in de definiering van een 

vijftal locatieniveaus. De omvang van het aantal horecapassanten wordt hierbij gezien als graadmeter 

voor de waarde van het niveau. 

Bovenstaand locatiemodel maakt het voor lnterbrew mogelijk om op een objectieve manier een 

onderscheid te maken tussen goede en slechte horecalocaties, waarbij de goede locaties warden 

gedefinieerd als de locaties uit de hogere locatieniveaus. Op basis van het bovenstaande locatie

model is door de commerciele afdeling van lmmobrew aan al haar horecapanden een locatieniveau 

toegekend. Voor lmmobrew biedt deze locatietoekenning inzicht in de positie van haar vastgoed
portefeuille. Na toekenning van locatieniveaus aan de horecapanden van lnterbrew bleken de meeste 

panden zich binnen de horeca V, IV en Ill locatieniveaus te bevinden. Hieruit mag geconcludeerd 

warden dat lnterbrew met haar panden over het algemeen op de betere horecalocaties is gelegen. 

Voor dit onderzoek betekende de locatietoekenning aan de horecapanden van lnterbrew dat het 

mogelijk werd om op basis van de portefeuille van lnterbrew analyses betreffende het horeca

vastgoed uit te voeren. Veel analyses binnen dit onderzoek zijn gebaseerd op bovenstaand locatie
model. 

Met bovenstaand locatiemodel is echter nog niet tot een waardering van een specifieke horecalocatie 
gekomen. Het model maakt het namelijk niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen locaties 

binnen een en hetzelfde segment. Een horeca V locatie in Amsterdam kan en mag niet zomaar met 
een horeca V locatie in Bergen op Zoom warden vergeleken. Ondanks dat beide locaties binnen het 

horeca V niveau vallen, kent een horeca V locatie in Amsterdam veel meer horecapassanten dan een 
horeca V locatie in Bergen op Zoom en verdient dan ook een hogere waardering. 

Om uiteindelijk een relatie te kunnen leggen tussen huurhoogte van het horecavastgoed en 

horecalocaties is een waardering voor een specifieke horecalocatie echter wel wensel ijk. In het 

volgende hoofdstuk wordt daarom tot een methodiek gekomen waarmee het mogelijk wordt om 

afzonderlijke horecalocaties te waarderen, waarbij het locatiemodel uit dit hoofdstuk als uitgangspunt 
dient. 
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4 . HORECALOCATIES EN UITGAANSINTENSITEIT 

Het aantal horecapassanten kan gezien warden als de belangrijkste waardebepalende factor voor 

horecalocaties. Het aantal horecapassanten staat in directe verhouding met de omzetkansen van een 

horecaondernemer en zodoende met de huurquote die deze ondernemer kan beta/en. 

In het vorige hoofdstuk is op basis van een viertal kwaliteitsaspecten in combinatie met een schatting 
van het verwachte aantal horecapassanten tot een segmentatie van horecalocaties gekomen, wat 

geresulteerd heeft in de definiering van een vijftal horeca locatieniveaus. Op basis van deze segmen

tatie is het mogelijk geworden om het grate aanbod horecalocaties in Nederland te plaatsen binnen 

een van de vijf locatieniveaus. Deze segmentatie zegt echter nog niets over de waarde van een 

specifieke horecalocatie. Om uiteindelijk een relatie te kunnen leggen tussen huurhoogte van het 

horecavastgoed en horecalocaties is een waardering voor een specifieke horecalocatie wenselijk. 

In het vorige hoofdstuk werd daarnaast geconstateerd dat het aantal horecapassanten aan een 

locatie gezien kan warden als de belangrijkste waardebepalende factor voor een horecalocatie. Dit 

betekent dat indien het aantal horecapassanten aan een locatie bekend, het mogelijk is om op basis 

van dit aantal tot een waardering van een horecalocatie te komen. Voor de horeca warden echter 

geen passantentellingen gehouden. Om horecalocaties toch te kunnen waarderen aan de hand van 

passantenomvang zal het aantal horecapassanten aan een locatie benaderd moeten warden. In dit 

hoofdstuk wordt tot een methodiek gekomen waarmee het mogelijk wordt om tot een waardering van 
horecalocaties te komen op basis van een benadering van het aantal horecapassanten. 

De waardering waar in dit hoofdstuk naar gezocht wordt is eigenlijk niets anders dan een getal waar

mee het mogelijk wordt om de waarden van horecalocaties onderling met elkaar te kunnen 

vergelijken. Omdat het hier om een vergelijkingsgetal gaat, kan volstaan warden met een verderop in 

dit hoofdstuk te bepalen vergelijkingscijfer in plaats van het werkelijke aantal horecapassanten. 

Om tot dit vergelijkingscijfer te komen wordt allereerst in paragraaf een gekeken hoe het aantal 

horecapassanten binnen een gemeente zich verhoudt over de verschillende gedefinieerde locatie

niveaus uit het vorige hoofdstuk. Werd in het vorige hoofdstuk volstaan met een schatting van het 

aantal horecapassanten om tot de definiering van de niveaus te komen, in dit hoofdstuk wordt de 

verhouding bepaald tussen de locatieniveaus. 

Met de bepaling van de verhouding tussen locatieniveaus is echter nog niet tot een waardering van 

een specifieke horecalocatie gekomen. Binnen een locatieniveau zelf kan de waarde van locaties 
immers nog altijd sterk uiteen lopen. Zo zal aan een horeca V locatie in Amsterdam een andere 

waarde moeten warden toegekend dan een horeca V locatie in Bergen op Zoom. Reden hiervoor is 

dat de gemeente Amsterdam veel meer horecaconsumenten kent en op basis hiervan hoger 

gewaardeerd dient te warden. Naast het locatieniveau is dus tevens de gemeente waarbinnen de 

horecalocatie is gelegen bepalend voor de uiteindelijke waarde van deze locatie. 
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Om de invloed van de gemeente op de waarde van een horecalocatie te bepalen wordt in paragraaf 

twee en drie van dit hoofdstuk gekomen tot een benadering van het aantal horecaconsumenten op 

gemeentelijk niveau. Deze benadering van het aantal consumenten wordt hierbij gedefinieerd als 

zijnde de uitgaanscapaciteit van een gemeente. 

Op basis van de uitgaanscapaciteit (de geschatte omvang van het aantal horecaconsumenten op 

gemeentelijk niveau) en de verhouding in horecapassanten tussen de horeca locatieniveaus binnen 

gemeenten, is het uiteindelijk mogelijk om tot een waardering voor een specifieke horecalocatie te 
komen. Deze waardering wordt in paragraaf vijf gedefinieerd als de uitgaansintensiteit van een 

horecalocatie. De uitgaansintensiteit is hierbij niets anders dan een waarderingsgetal toegekend aan 

een horecalocatie. Op basis van dit waarderingsgetal is het vervolgens mogelijk om locaties binnen 

een gemeente en horecalocaties tussen gemeenten onderling met elkaar te vergelijken. 

In onderstaande figuur wordt schematisch weergegeven hoe binnen dit hoofdstuk tot een waardering 

van een willekeurige horecalocatie wordt gekomen. 

Verhoudingscijfer Uitgaanscapaciteit 

Verhouding in horecapassanten tussen Schatting van het aantal horeca-
locatieniveaus binnen gemeenten consumenten op gemeentelijk niveau 

I I 

~ 
Uitgaansintensiteit 

Waardering van een horecalocatie 

Figuur 4.1. Waardebepa/ing van willekeurige horecalocaties 

4.1. Verhouding In horecapassanten tussen de locatieniveaus 

In het vorige hoofdstuk zijn een vijftal horeca locatieniveaus gedefinieerd. Deze locatieniveaus 

trekken niet alle vijf eenzelfde aantal horecapassanten aan. Wil gekomen worden tot een waardering 

van horecalocaties op basis van het aantal horecapassanten, dan zal gekeken moeten worden hoe 
het aantal passanten zich tussen de verschillende locatieniveaus ten opzichte van elkaar verhoudt. 

Op de vraag hoeveel horecapassanten een bepaald locatieniveau meer of minder aantrekt dan een 

andere locatieniveau is niet zonder meer antwoord te geven. Omdat er geen gegevens voor handen 

zijn ten aanzien van het aantallen horecapassanten, dient er naar een andere methode gezocht te 
worden op basis waarvan het wel mogelijk wordt om de verhouding in horecapassanten tussen de 

gedefinieerde locatieniveaus te bepalen. Hiervoor zal in onderstaande gekeken worden naar de 

gemiddelde bieromzet per horeca locatieniveau. 
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4.3.1. (Bier)omzetgegevens als indicatie voor het aantal horecapassanten 

Tussen het aantal horecapassanten en de omzetkansen van ondernemers is een duidelijke correlatie 

aan te wijzen. Neemt het aantal horecapassanten toe, dan zullen de omzetkansen van een horeca
ondernemer eveneens toenemen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de behaalde omzetten van 

horecaondernemers een goede indicatie geven van het aantal horecapassanten. 

Landelijke cijfers ten aanzien van omzetgegevens van de horeca zijn echter te gering en te algemeen 

om binnen het kader van dit onderzoek gebruikt te kunnen worden. Gezien de vertrouwelijke aard 
van omzet- en winstcijfers zal daarnaast een enquete onder horecaondernemers naar verwachting 

niet het gewenste resultaat opleveren. 

lnterbrew beschikt daarentegen over een zeer uitgebreide database met absolute bieromzetge

gevens van al haar afnemers. Deze omzetgegevens kunnen als een goede graadmeter worden 
gezien voor het aantal horecapassanten, mits er een vergelijking plaatsvindt tussen een en hetzelfde 

horecasegment. Deze voorwaarde is essentieel omdat cafes, eetcafes en restaurants niet dezelfde 

bierfocus hebben. Omzetgegevens van deze drie segmenten kunnen en mogen dan ook niet zomaar 

met elkaar worden vergeleken. Omdat het horecasegment cafes de hoogste bierfocus heeft en 

derhalve dus de totale omzet het meeste evenaart, wordt binnen dit onderzoek gekeken naar de 
gemiddelde bieromzet van het horecasegment cafes. 

4.3.2. Gemiddelde bieromzetten per horeca locatieniveau 

De bieromzetgegevens van lnterbrew betreffen echter absolute omzetgegevens. Alvorens deze om
zetgegevens met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk dat deze gegevens getransfor

meerd worden naar omzetten per vierkante meter verkoop oppervlak. Onder het verkoop oppervlak 

wordt hierbij verstaan het primaire verkoopgedeelte van het horecabedrijf, exclusief eventuele zalen. 

Binnen het kader van dit onderzoek is van een groot aantal panden het aantal vierkante meters 

ingemeten. Naast het feit dat deze vierkante meters essentieel zijn om tot een vergelijking van 

bieromzetten te kunnen komen, waren deze gegevens ook noodzakelijk voor de huurprijsanalyse uit 
de volgende hoofdstukken. Van de ... ingemeten panden konden ... verkooppunten meegenomen 

worden in de bepaling van de gemiddelde bieromzet per horeca locatieniveau. Van de andere 

verkooppunten was of geen bieromzet bekend, of kon het verkooppunt niet getypeerd worden als 
zijnde een cafe en moest derhalve buiten beschouwing worden gelaten. 

Op basis van de locatiekwalificatie uit het vorige hoofdstuk is door de commerciele afdeling van 

lmmobrew aan al haar horecapanden een locatieniveau toegekend. Met deze toekenning werd 

zodoende ook aan bovenstaande verkooppunten een locatieniveau toebedeeld. Op basis hiervan is 
het mogelijk om tot een gemiddelde bieromzet per horeca locatieniveau te komen. 

Echter voordat gekomen wordt tot een gemiddelde bieromzet per horeca locatieniveau is het van 

belang dat er stil wordt gestaan bij de invloed van zachte factoren als ondernemerschap, personeel 

en horecaconcept. Naast de harde factor locatie hebben ook deze factoren invloed op de behaalde 
omzet van een horecabedrijf. Het zijn juist deze zachte factoren die vaak het verschil maken tussen 

een succesvol of minder succesvol horecabedrijf. Binnen de gemiddelde omzetbepaling per locatie-
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niveau is het echter wenselijk om deze zachte factoren zo veel mogelijk te elimineren. Oat kan bereikt 

warden door de omzetten die te veel afwijken van het gemiddelde niet mee te nemen in de 

berekeningen. Hiervoor moet dan niet gekeken warden naar de gemiddelde bieromzet per horeca 

locatieniveau, maar naar het getrimde gemiddelde. 

In onderstaande tabel is per horeca locatieniveau het getrimde gemiddelde berekend, waarbij 5% van 

de bieromzetten aan zowel de bovenkant als de onderkant van de gegevensverzameling buiten be

schouwing is gelaten. Op deze manier zijn zowel de zeer goed als de zeer slecht presterende 

horecaondernemers niet meegenomen waardoor er een goede weergave wordt verkregen van de 
gemiddelde vloerproductiviteit van de verschillende locatieniveaus. 

Gemiddelde bieromzetten cafes per locatienivesu 

Locatieniveau 5% getrimd gemiddelde Verhouding tussen locaties 
Horeca v hl/m2 .... % 

Horeca IV hl/m2 .... % 
Hore ca Ill hl/m2 .... % 
Hore ca II hl/m2 .... % 
Hore ca hl/m2 .... o/o 

Tabel 4. 1. Gemiddelde bieromzetten (hi/ m2) in cares per locatieniveau (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

De gegevens uit bovenstaande tabel maken het mogelijk om de verhouding in horecapassanten 

tussen de verschillende locatieniveaus te bepalen. De gemiddelde bieromzetten moeten hierbij 

gezien warden als een grootheid waarmee de verhouding in horecapassanten tussen de locatie
niveaus kan warden afgeleid. De veronderstelling dat met het toenemen van het locatieniveau het 

aantal passanten eveneens hoger ligt, is met deze gemiddelden hard gemaakt. Met bovenstaande 

verhoudingen is in deze paragraaf dan ook gekomen tot een waardering van de vijf horeca locatie

niveaus. 

In het begin van dit hoofdstuk is echter gesteld dat met het bepalen van de verhouding tussen de 

locatieniveaus nog niet kan warden gekomen tot een waardering van een specifieke horecalocatie. 

Om tot een waardering van een specifieke horecalocatie te kunnen komen dient tevens gekeken te 

warden naar de invloed die een gemeente heeft op de waarde van een locatie. 

4.2. Uitgaanscapaciteit van gemeenten 

Om de invloed van de gemeente waarbinnen een horecalocatie is gelegen mee te kunnen nemen in 

de uiteindelijke beoogde waardebepaling van horecalocaties, wordt in de komende twee paragrafen 
gekomen tot een benadering van het aantal horecaconsumenten op gemeentelijk niveau. Deze 

benadering van het aantal horecaconsumenten wordt hierbij gedefinieerd als de uitgaanscapaciteit 

van een gemeente. 

Qua horecaconsumenten kan er een onderscheid warden gemaakt tussen horecaconsumenten die in 
dezelfde gemeente woonachtig zijn als waarin ze een horecagelegenheid bezoeken en consumenten 
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die een horecagelegenheid bezoeken in een andere gemeente dan waarin ze zelf wonen. Binnen de 

eerste groep horecaconsumenten vallen de eigen inwoners van de gemeente. De tweede groep 

horecaconsumenten bestaat uit consumenten vanuit omliggende gemeenten, maar oak toeristen en 
dagjesmensen kunnen tot deze groep gerekend warden. 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de eerste groep horecaconsumenten. Verondersteld wordt dat 

deze groep consumenten de grootste invloed heeft op de omvang van de uitgaanscapaciteit. In de 

volgende paragraaf zal vervolgens gekeken warden in hoeverre het aantal consumenten van buiten 
de eigen gemeente van invloed is op de omvang van de uitgaanscapaciteit zeals in deze paragraaf 

wordt bepaald. 

4.2.1. Omvang en bevolkingsopbouw 

Niet elke gemeente kent een even groat aantal horecaconsumenten. Het aantal horecaconsumenten 

binnen een gemeente hangt nauw samen met het aantal inwoners van diezelfde gemeente. Binnen 

grate gemeenten zullen dan oak naar verwachting meer potentiele horecaconsumenten woonachtig 

zijn dan binnen kleinere gemeenten. De uitgaanscapaciteit van een gemeente ligt zodoende hoger 

naarmate de gemeente meer inwoners telt. 

Echter niet iedere inwoner van een gemeente bezoekt even vaak een horecagelegenheid. In 

hoofdstuk twee is gebleken dat de leeftijd, het opleidingsniveau en de huishoudensamenstelling een 

belangrijke rol spelen bij het al dan niet bezoeken van een horecagelegenheid. Bij het bepalen van de 

uitgaanscapaciteit moet dan oak niet alleen gekeken warden naar het aantal inwoners binnen een 
gemeente, maar oak naar de bevolkingsopbouw binnen die gemeente. 

Cijfers omtrent bevolkingsopbouw van gemeenten zijn te vinden op de website van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek.30 Voor elke willekeurige gemeente in Nederland wordt door het CBS het 

aantal inwoners en de leeftijdsopbouw bijgehouden. Het CBS voorziet op gemeentelijk niveau echter 
niet in cijfers omtrent het genoten opleidingsniveau en de samenstelling van huishoudens. Omdat de 

leeftijd wordt gezien als de belangrijkste factor bij het al dan niet bezoeken van een horeca
gelegenheid, wordt binnen dit onderzoek volstaan met een bepaling van de uitgaanscapaciteit op 

basis van inwonersaantal en leeftijdsopbouw. 

Uitqaanscapaciteit en leeftjjdsopbouw 

Volgens het CSB is er een duidelijk verschil waar te nemen in het bezoeken van een horecagelegen

heid in relatie tot leeftijd. In hoofdstuk twee is gebleken dat de participatie in het bezoeken van een 

horecagelegenheid aanzienlijk afneemt met het toenemen van de leeftijd. Op basis van de cijfers die 
door het CBS warden verstrekt, is het mogelijk om te bepalen wat de kans is dat iemand minstens 

een keer per maand een horecagelegenheid bezoekt. In tabel 4.3 op de volgende bladzijde is per 

leeftijdsklasse deze kans bepaald. 

30 www.cbs.nl (site van he! Centraal Bureau voor de Statistiek) 
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De kans op een bezoek aan een horecsgelegenheid, onderverdeeld nasr leeftijdsk/asse 

P(A) P(B) P(C) 
Catebezoek Restaurantbezoek Discobezoek 

15-19 jarigen 0,54 0,18 0,54 
20-24 jarigen 0,66 0,38 0,46 
25-34 jarigen 0,44 0,40 0, 17 
35-44 jarigen 0,25 0,32 0,04 
45-54 jarigen 0,19 0,36 0,03 
55-64 jarigen 0,15 0,32 0,03 
65-74 jarigen 0,10 0,26 0,02 
75 jaar en ouder 0,04 0,20 0,01 

de kans dat iemand minstens een keer per maand een cafe bezoekt 
de kans dat iemand minstens een keer per maand een restaurant bezoekt 
de kans dat iemand minstens een keer per maand een disco bezoekt 

P(X) 
Horecabezoek 

0,83 

0,89 

0,72 

0,51 

0,50 

0,44 

0,35 

0,24 

P(A) 
P(B) 
P(C) 
P(X) de kans dat iemand minstens een keer per maand een cafe, dan wel een restaurant of disco bezoekt 

Tabel 4.3. De kans op een horecabezoek per leeftijdsklasse (Bron: CBS) 

De kans dat iemand binnen een bepaalde leeftijdsklasse minstens een keer per maand een horeca

gelegenheid bezoekt is hierbij op de volgende manier bepaald: 

P(X) P(A) u P(B) u P(C) 

P(X) P(A) + P(B) + P(C) - P(AnB) - P(AnC) - P( BnC) - P (AnBnC) 

Tabel 4.3 laat zien dat de participatie in het bezoeken van een horecagelegenheid aanzienlijk af

neemt met het toenemen van de leeftijd. Dit betekent dus dat indien er in een gemeente relatief 

gezien veel jonge mensen wonen, de uitgaanscapaciteit van deze gemeente hoger zal liggen dan 
wanneer het aantal jonge mensen lager zou zijn. 

4.2.2. Bepaling van de uitgaanscapaciteit van gemeenten 

Bovenstaande kans dat iemand binnen een bepaalde leeftijdsklasse minstens een keer per maand 

een horecagelegenheid bezoekt in combinatie met de leeftijdsopbouw binnen gemeenten, maakt het 
mogelijk om te komen tot een bepaling van de uitgaanscapaciteit van gemeenten. De uitgaans

capaciteit wordt hierbij op de volgende manier berekend: 

= L P(X1eeftijdsklasse) • Aantal inwoners(ieeftijdsklasse) 

Met de uitgaanscapaciteit kan tot een schatting warden gekomen van het potentieel aantal horeca

consumenten dat binnen een bepaalde gemeente woonachtig is en binnen diezelfde gemeente 

minstens een keer per maand een horecagelegenheid bezoeken. 
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IVlet het bepalen van de uitgaanscapaciteit is het nu mogelijk om de uitgaanspotentie van gemeenten 

onderling met elkaar te vergelijken. Amsterdam kent met haar bijna 750 duizend inwoners een veel 

hogere uitgaanscapaciteit dan andere gemeenten in Nederland. Onderstaande tabel geeft duidelijk 
weer dat met het toenemen van het aantal inwoners de uitgaanscapaciteit van een gemeente 

eveneens toeneemt. 

Uitgaanscapsciteit en inwonersasntallen 

Gemeente Uitgaanscapaciteil lnwonersaantal 

Amsterdam 337.121 742.783 

Eindhoven 94.760 208.455 

Bergen op Zoom 28.775 66.298 

Uden 17.364 40. 183 
Vian en 8.685 19.781 

Tabel 4.4. lnvloed van het inwonersaantal van een gemeente op de uitgaanscapaciteit 

Naast het aantal inwoners komt ook de leeftijdsopbouw tot uitdrukking in de berekende uitgaans

capaciteit. In onderstaande tabel zijn de uitgaanscapaciteit van een drietal gemeenten met ongeveer 

eenzelfde inwonersaantal naast elkaar neer gezet. 

Uitgaanscapaciteit en leeftijdsopbouw 

Gemeente Uitgaanscapaciteit lnwonersaantal Onderwijsinstellingen 
Maastricht 

Dordrecht 
Leiden 

57.362 
51 .880 
56.359 

121.456 WO en HBO 
119.263 -
118.563 WO en HBO 

Tabel 4.5. lnvloed van de leeftijdsopbouw binnen een gemeente op de uitgaanscapaciteit 

Ondanks dat alle drie de gemeente ongeveer evenveel inwoners tellen, ligt de uitgaanscapaciteit van 
de gemeente Dordrecht beduidend lager dan de uitgaanscapaciteiten van de gemeente Maastricht en 

Leiden. Oorzaak hiervan is dat in Maastricht en Leiden vanwege hun onderwijsinstellingen naar ver

houding veel jonge mensen woonachtig zijn. Binnen het berekenen van de uitgaanscapaciteit wordt 

door rekening te houden met de leeftijd dus tevens indirect rekening gehouden met het aantal 

studenten dat in een gemeente woonachtig is. 

Kort samengevat: op basis van het aantal inwoners en de leeftijdsopbouw binnen een gemeente is tot 

een schatting gekomen van het potentieel aantal horecaconsumenten binnen een gemeente, de 

uitgaanscapaciteit van een gemeente. 

Binnen deze bepaling wordt echter geen rekening gehouden met horecaconsumenten van buiten de 

gemeente. In de volgende paragraaf wordt gekeken in hoeverre bezoekers van buiten de gemeente 

invloed hebben op de berekende uitgaanscapaciteit. 
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4.3. lnvloed van horecaconsumenten van buiten de gemeente op de uitgaanscapaciteit 

Als er wordt gekeken naar horecaconsumenten van buiten de gemeente, dan kan er een onderscheid 

warden gemaakt tussen een tweetal groepen, te weten horecabezoekers vanuit de omliggende 
gemeenten en toeristen. 

Horecabezoekers vanuit de omliggende gemeenten 

Bij het bepalen van de uitgaanscapaciteit van gemeenten is geen rekening gehouden met de 

aantrekkingskracht die de horeca kan hebben op de inwoners van nabijgelegen gemeenten. Vaak 
zijn het steden binnen een grootstedelijke agglomeratie die met hun groat en aantrekkelijk horeca 

aanbod naast de eigen inwoners ook veel inwoners vanuit de omliggende gemeenten aantrekken. 

lndien het horeca aanbod binnen de eigen gemeente niet voldoet aan de behoefte, dan zijn mensen 

bereid om een grotere afstand te overbruggen als daarmee wel de gewenste behoefte wordt 

tegemoetgekomen. Is de keuze binnen de gemeente daarentegen ruimschoots voldoende, dan is er 
vaak geen reden om verder te reizen dan strikt noodzakelijk en zal de kans klein zijn dat een inwoner 

met grate regelmaat een horecagelegenheid buiten de eigen gemeente bezoekt. 

T oeristen en daqjesmensen 

Daarnaast is er bij het bepalen van de uitgaanscapaciteit geen rekening gehouden met het aantal 
toeristen en dagjesmensen die mogelijkerwijs een horecagelegenheid binnen een bepaalde 

gemeente bezoeken. Sommige gemeenten trekken jaarlijks vele toeristen waarvan de horeca volop 

profiteert. lmmers, toerisme is een vorm van vrijetijdsbesteding die veelal gepaard gaat met het 

bezoeken van horecagelegenheden. 

4.3.1. Correctie op de uitgaanscapaciteit aan de hand van horecadichtheden 

De vraag is in hoeverre bovenstaande twee factoren van invloed zijn op de uitgaanscapaciteit zoals 
berekend in paragraaf een. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag wordt gekeken naar de 

horecadichtheid van gemeenten. Onder de horecadichtheid van een gemeente wordt in het kader van 

dit onderzoek verstaan het aantal horecagelegenheden per 1.000 horecabezoekende inwoners. 

Horecadichtheid 
Aantal horecagelegenheden binnen een gemeente x, .000 

Uitgaanscapaciteit 

Verondersteld wordt dater binnen gemeenten sprake is van een natuurlijke marktwerking als het gaat 
om het aantal horecagelegenheden. Met andere woorden; het aantal horecagelegenheden binnen 

een gemeente stemt zich af op het aantal horecaconsumenten. Binnen deze natuurlijke marktwerking 

wordt zodoende naast het aantal consumenten uit de eigen gemeente tevens rekening gehouden met 

consumenten van buiten de gemeenten. Dit zou dus betekenen dat gemeenten die veel consu
menten van buiten de eigen gemeente trekken naar verwachting meer horecagelegenheden hebben, 

of anders gezegd een hogere horecadichtheid. 
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Het Bedrijfschap Horeca & Catering voorziet in cijfers over aantallen horecagelegenheden binnen alle 

Nederlandse gemeenten. Samen met de berekende uitgaanscapaciteit uit de voorgaande paragraaf 

is het mogelijk om voor elke gemeente de horecadichtheid te berekenen (zie bovenstaande formule). 

Met het bereken van de horecadichtheid is het vervolgens mogelijk om te onderzoeken in hoeverre 

horecaconsumenten vanuit omliggende gemeenten en toeristen en dagjesmensen invloed hebben op 

de berekende uitgaanscapaciteit. Hiervoor is gekeken naar de horecadichtheid van een gemeente, 

de stedelijke agglomeratie waarbinnen een gemeente is gelegen en het toeristische gebied waartoe 

een gemeente behoord. 

Horecadichtheid en horecaconsumenten vanuit omliggende gemeenten 

Om te achterhalen in hoeverre het aantal horecaconsumenten vanuit omliggende gemeenten invloed 

heeft op de uitgaanscapaciteit van gemeenten is gekeken naar een relatie tussen de horecadichtheid 

van gemeenten en de ligging van deze gemeenten binnen een stedelijke agglomeratie. Uit analyse 

van deze twee gegevens bleek dat er geen correlatie bestaat tussen de horecadichtheid en de ligging 

binnen een stedelijke agglomeratie. Op basis van deze wetenschap wordt er voor het aantal horeca

consumenten vanuit omliggende gemeenten geen correctie toegepast op de uitgaanscapaciteit. 

Horecadichtheid en toerisme 

Uit een analyse van horecadichtheid in relatie tot toeristische gebieden blijkt daarentegen dat 

gemeenten die jaarlijks veel toeristen trekken over het algemeen een hoge horecadichtheid kennen. 

Onderstaande tabel laat een selectie zien van toeristische gemeenten met een hoge horecadichtheid. 

(Ter vergelijking het landelijke gemiddelde ligt op 2,9 horecagelegenheden.) 

Enkele voorbeelden van toeristische gemeenten in Nederland 

Gemeente Uitgaanscapaciteit Horecagelegenh. Horecadichheid Toeristisch gebied 

Terschelling 2.107 40 19,0 Waddeneilanden 
Texel 5.854 73 12,5 Waddeneilanden 

Noordwijk 11.157 61 5,5 Noordzeebadplaatsen 
Amsterdam 337.121 2098 6,2 4 grote steden 

Maastricht 57.362 324 5,6 Zuid-Li m burg 
Valkenswaard 13.431 65 4,8 W est-enMidden-Brabant 

Tabel 4.6. lnvloed van toerisme op het aantal horecagelegenheden binnen gemeentes 

Op basis van de uitgevoerde analyse mag gesteld worden dat er tussen het aantal horecagelegen

heden binnen een gemeente en het jaarlijks aantal toeristen een duidelijke correlatie bestaat. Voor 

gemeenten die jaarlijks grote aantallen toeristen trekken zal de uitgaanscapaciteit dan ook positief 

gecorrigeerd moeten worden. 

4.3.2. Bepalen van een correctiefactor voor toerisme 

Om de invloed van toerisme op de berekende uitgaanscapaciteit te bepalen is allereerst gekeken 

naar de gemiddelde horecadichtheid van gemeenten in Nederland. De gemiddelde horecadichtheid 

van alle gemeenten komt overeen met een dichtheid van 2,9 horecagelegenheden per 1.000 horeca-
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bezoekende inwoners. Daarbij hebben de meeste gemeenten een horecadichtheid die ligt tussen de 

1,0 en 4,0 horecagelegenheden per 1.000 horecabezoekende inwoners. 

Cijfer ten aanzien van toeristenaantallen zijn bij weinig gemeenten in Nederland bekend. Om toch de 
invloed van het aantal toeristen mee te kunnen nemen bij de uiteindelijke bepaling van de uitgaans

capaciteit wordt ervan uitgegaan dat de horeca binnen een gemeente zich op basis van het aantal 

toeristen een ieder geval stabiliseert binnen de bandbreedte van 1,0 en 4,0 horecagelegenheden per 

1.000 horecabezoekende inwoners. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een tweetal voorbeeld 
betretfende de gemeente Amsterdam en de gemeente Ameland. 

Voorbeeld 1: Gemeente Amsterdam 

Amsterdam is een van de weinige gemeenten waarvan bekend is door hoeveel toeristen zij jaarlijks 
wordt bezocht. Jaarlijks bezoeken ongeveer 4 miljoen toeristen deze hoofdstad.31 Per maand 
betekent dit dat er zich ongeveer 333.000 toeristen zich in Amsterdam bevinden. Verwacht wordt 

dat minstens 80% van deze toeristen gedurende hun verblijf in de stad minstens een keer een 

horecagelegenheid bezoeken. 

Rekening houdende met deze horecaconsumenten kent Amsterdam een horecadichtheid van 3,8 

horecagelegenheden per 1.000 horecabezoekende inwoners en toeristen in plaats van een 

horeca-dichtheid van 5,9 zoals eerder berekend. Blijkbaar heeft het aantal horecagelegenheden 

binnen Amsterdam zich mede afgestemd op het grote aantal toeristen zodat een horecadichtheid 
ontstaat die binnen de berekende bandbreedte van 1,0 tot 4,0 horecagelegenheden per 1.000 

horecacon-sumenten ligt. 

Voorbeeld 2: Gemeente Ameland 

Voor Ameland warden door de rederij Doeksen het aantal bezoekers bijgehouden. Zo is Ameland 

in de eerste 8,5 maand van dit jaar door ongeveer 410.000 bezoekers bezocht.32 Dit betekent dat 
er zich per maand ongeveer 48.000 toeristen op Ameland bevinden. 

Anders dan in een stad kan er niet zomaar vanuit warden gegaan dat het overgrote deel van deze 

toeristen gedurende hun verblijf minimaal een keer een horecagelegenheid bezoeken. Veel 

bezoekers komen voor de rust en de natuur en warden minder dan in een stad geconfronteerd 

met horecagelegenheden. Echter, stel dat voorzichtig genomen een op de acht toeristen 

gedurende zijn verblijf een horecagelegenheid bezoekt, dan kent Ameland rekening houdende 

met dit aantal horecabezoekende toeristen, nog altijd een horecadichtheid van 3,7 horeca
gelegenheden in plaats van 18,5 wanneer geen rekening wordt gehouden met toerisme. 

Op basis van bovenstaande voorbeelden wordt gesteld dat de horecadichtheid van gemeenten die 

jaarlijks grate aantallen toeristen trekken zich minimaal stabiliseert op een dichtheid van 4,0 horeca
gelegenheden. Hiermee wordt op de volgende wijze gekomen tot een correctiefactor voor toerisme: 

Correctiefactor voor toerisme 
Horecadichtheid van de gemeente 

Gemiddelde horecadichtheid van 4,0 

3 1 www.onstat.amsterdam.nl (site gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek) 
32 www.ameland-nieuws.opdewadden.nl 
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Gemeenten die jaarlijks veel toeristen trekken en een horecadichtheid hebben die groter is dan 4,0 

horecagelegenheden worden op basis van voorgaande formule gecorrigeerd voor toerisme. 

4.3.3. Bepalen van de uitgaanscapaciteit 

De gegevens uit deze en voorgaande paragraaf maken het mogelijk om uiteindelijk te komen tot een 

benadering van het aantal horecaconsumenten op gemeentelijk niveau, de uitgaanscapaciteit van 

een gemeente. De uitgaanscapaciteit wordt hierbij bepaald op basis van het inwonersaantal van een 

gemeente, de leeftijdsopbouw binnen deze gemeente en de kans op een horecabezoek per leeftijds

klasse. 

Uitgaanscapaciteit = L P(X1eeftijdsklasse) • Aantal inwoners(leeftijdsklasse) 

Eventueel dient er een correctie plaats te vinden voor gemeenten die jaarlijks veel toeristen trekken. 

4.4. De uitgaansintensitelt van een horecalocatie 

Met de uitgaanscapaciteit uit de voorgaande paragraaf en de verhouding in horecapassanten tussen 

de locatieniveaus zoals bepaald in paragraaf een, zijn alle gegevens voor handen om uiteindelijk tot 

een waardering voor een specifieke horecalocatie te komen. In deze paragraaf wordt vastgesteld hoe 

tot deze waardering wordt gekomen. 

4.4.1. Bepalende factoren voor de waarderi ng van horecalocaties 

Om tot een waardering van een specifieke horecalocatie te kunnen komen moet gekeken worden 

naar een tweetal factoren die bepalend zijn voor deze waardebepaling. Deze factoren zijn: 

• De uitgaanscapaciteit van de gemeente 

• De waarde van het horeca locatieniveau 

{bepaald in paragraaf twee en drie van dit hoofdstuk) 

{bepaald in paragraaf een van dit hoofdstuk) 

De uitgaanscapaciteit geeft een benadering van het aantal horecaconsumenten op gemeentelijk 

niveau. Met deze benadering van het aantal horecaconsumenten is het mogelijk geworden om de 

invloed van de gemeente op de waarde van een horecalocatie te bepalen. 

Maar aan niet elke horecalocatie binnen een gemeente kan eenzelfde waarde worden toegekend. 

Het locatieniveau van een locatie is hierbij bepalend voor de waarde van horecalocaties binnen 

gemeenten. Op basis van de gemiddelde bieromzet is de waarde van een horeca locatieniveau tot 

uitdrukking gebracht. 

Deze gemiddelde bieromzetten dienen echter nog ge'indexeerd te worden. Reden hiervoor is dat de 

grondslag van steden en dorpen niet gelijk is aan elkaar. Binnen een stad is een horeca V locatie het 
hoogste locatieniveau, terwijl binnen een dorp een horeca 111 locatieniveau het hoogste niveau is. 

48 !n9ev 



Hoofrlstuk j Hore<.alO!· l111s P.1 utlga;insinl-"nsi!Ail 

Geindexeerde bieromzetten voor steden en dorpen 

Locatieniveau Gemiddelde bieromzet lndexcijfer steden lndexcijfer dorpen 

Horeca v .... hl/m2 

Horeca IV .... hl/m2 

Horeca Ill .... hl/m2 

Ho rec a II .... hl/m2 

Horeca .. .. hl/m2 

Tabel 4.7. Bier-indexcijfer voor horecalocaties binnen steden en dorpen (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

4.4.2. Berekenen van de uitgaansintensiteit 

Bovenstaande bier-indexcijfers en de uitgaanscapaciteit van gemeenten maken het dat er gekomen 

kan worden tot een waardering van een specifieke horecalocatie. De waarde die aan een locatie 
wordt toegekend wordt hierbij de uitgaansintensiteit van een horecalocatie genoemd. De uitgaans

intensiteit wordt op de volgende manier berekend: 

Uitgaansintensiteit = Bier-indexcijfer(locatieniveau stad of dorp) • Uitgaanscapaciteit(gemeente) 

De uitgaansintensiteit is hierbij niets anders dan een fictieve waarde die aan een locatie wordt toege

kend. Op basis van deze fictieve waarde is het echter wel mogelijk gemaakt om horecalocaties 

binnen een gemeente en horecalocaties tussen gemeenten onderling met elkaar te vergelijken. 

In onderstaande tabel zijn als voorbeeld de uitgaansintensiteiten van de horeca locatieniveaus van 

een zevental gemeenten naast elkaar gezet. 

Uitgaansintensiteiten van horecalocaties binnen zeven gemeenten in Nederland 

Gemeente Amsterdam Rotterdam Eindhoven Maastricht Uden Bergen (NH.) Vianen 

capaciteit 354.826 278.141 97.725 57.612 17.687 13.345 8. 794 

Horeca v 
Horeca IV 
Horeca Ill c ---·------_________ ..... . . ... . 1 
Horeca II 
Horeca 

Tabel 4.8. Uitgaansintensiteiten van horecalocaties (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

De tabel laat zien dat het zowel mogelijk is om de waarde van locaties binnen een gemeente onder
ling met elkaar te vergelijken, als dat het mogelijk is om locaties binnen een locatieniveau met elkaar 

te vergelijken. 
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4.5. Definiering van de locatiewaardering 

Met het bepalen van de uitgaansintensiteit van horecalocaties kan aan elke willekeurige locatie in 

Nederland een waarde worden toegekend . Met deze waardering is een antwoord gegeven op het 
eerste onderdeel van de probleemstelling, "hoe kunnen horecalocaties op een objectieve manier 

gekwalificeerd warden?'. 

Onderzoeksmodel huurwaardebepaling horecalocaties 

.____ ___________ __.:::. Locatiewaardering 

Figuur 4.2. Onderzoeksmodel 

Als het onderzoeksmodel uit hoofdstuk een erbij wordt gepakt, dan kan gesteld worden dat met de 

uitgaansintensiteit de horizontale as uit dit model is gedefinieerd. Om uiteindelijk een relatie te 

kunnen leggen tussen de horizontale en verticale as, is de volgende stap het definieren van de 

verticale as, de huurwaarde van horecavastgoed. In het volgende deel van dit onderzoek wordt inge

gaan op het bepalen van de huurwaarde van horecavastgoed. 
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5. HUURPRIJZEN VAN HET HORECAVASTGOED 

Markthuren warden bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. Is er vanuit de markt een 

grote vraag naar een bepaald product of object dan zal men bereid zijn om hiervoor meer te beta/en. 

Alvorens in te gaan op de relatie tussen huurprijzen en horecalocaties is het van belang om inzicht te 

krijgen in de huurprijzen van het horecavastgoed. In dit hoofdstuk wordt dan ook gekeken naar de 

huurprijzen van het horecavastgoed. Welke huren warden er in de huidige markt gevraagd voor het 

horecavastgoed? En hoe liggen deze huurprijzen ten opzichte van het winkelvastgoed, de dichtst 

tegen het horecavastgoed aanliggende markt? 

Landelijke gegevens over huurprijzen voor horecavastgoed zijn niet tot nauwelijks beschikbaar. Om 

antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de markthuren voor het horecavastgoed liggen, wordt 

gebruikt gemaakt van de database van lnterbrew. lnterbrew beschikt over een uitgebreide database 
met huurgegevens van zowel haar eigen panden als van panden die zij huurt van derden om 

vervolgens door te verhuren aan horecaondernemers.33
. De database van lnterbrew betreft echter 

absolute huurprijzen per horecaobject. Om huurprijzen onderling met elkaar te kunnen vergelijken is 

het noodzakelijk dat deze huren warden getransformeerd naar huurprijzen per vierkante meter. 

lnterbrew beschikt daarentegen niet over vierkante metergegevens van haar horecavastgoed. Omdat 

deze gegevens in het kader van dit onderzoek dermate belangrijk zijn, is van ruim 800 panden het 

aantal vierkante meters ingemeten. 

5.1. Horecavastgoed in vierkante meters 

Vierkante meters zijn voor het vastgoed de basis waarmee financiele gegevens zoals absolute huur

prijzen herleid kunnen warden tot huurprijzen per vierkante meter. Door huurprijzen te koppelen aan 
vierkante meters wordt vergelijking mogelijk in prestatie en rendement tussen verschillende horeca

objecten. Naast vergelijking in huurprijzen tussen verschillende objecten is het ook mogelijk om een 

vergelijking te maken met andere soorten vastgoed. Voor het horecavastgoed kan een vergelijking 

met het winkelvastgoed, de dichtst tegen het horecavastgoed aanliggende sector, interessant zijn . 

In het vorige deel van dit onderzoek hebben de vierkante meters hun nut reeds bewezen bij de 

vaststelling van de gemiddelde bieromzetten per locatieniveau. In deze paragraaf wordt toegelicht 
hoe deze vierkante meterbepaling van het horecavastgoed eigenlijk tot stand is gekomen. 

5.1.1. Gewogen vierkante meters 

Voor het horecavastgoed geldt net als voor het winkelvastgoed dat niet elke vierkante meter evenveel 

bijdraagt aan het uiteindelijke rendement. Voor het winkelvastgoed wordt er vanuit gegaan dat de 

frontzone van een winkel de meeste attentiewaarde voor potentiele klanten heeft en dat het aantal 

klanten afneemt naarmate de winkel dieper wordt. De frontzone draag hierdoor veel meer bij aan het 

33 lnterbrew fungeert hier slechts ats tussenpersoon, maar genie! middels deze constructie wel het voordeel dat zij in het 
huurcontract met de horecaondernemer een exclusief afnamebeding mag opnemen 
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uiteindelijke rendement van een winkel dan de vervolgzones. De frontzone van een winkel heeft om 

deze reden dan ook een hogere huurwaarde dan de vervolgzones.34 

Voor de horeca gaat bovenstaande beredenering echter niet op omdat voor het horecavastgoed de 

diepte van een pand geen rol speelt in de bijdrage aan het uiteindelijke rendement. Heeft een horeca
consument eenmaal een horecagelegenheid betreden, dan is niet de diepte van het pand bepalend 

voor de bezoekersintensiteit, maar veel meer de situering van de bar (voornamelijk bij drankverstrek

kende horeca) en/ of de positie van de tafels en de stoelen. 

T och wordt ook voor het horecavastgoed gesteld dat niet elke vierkante meter evenveel bijdraagt aan 

het uiteindelijke rendement. Zo draagt de verkoopruimte veel meer bij aan het rendement dan bijvoor

beeld het toilet of de opslagruimte, dit terwijl alle drie de ruimtes onmisbaar zijn. Wordt bij het winkel

vastgoed de winkelruimte onderverdeeld in zones, voor het horecavastgoed wordt het horecapand 
onderverdeeld naar ruimte. Bij de huurwaardebepaling van een horecaobject is het gebruikelijk dat 

voor elke afzonderlijke ruimte een huurwaarde wordt bepaald, waarbij de ruimtes die het meeste 

bijdrage aan het rendement de hoogste huurwaarden hebben. 

Op basis van gesprekken met zowel eigen taxateurs van lnterbrew als externe taxateurs met veel 
kennis op het gebied van horecataxaties is tot een indeling van het vloeroppervlak van het horeca
vastgoed gekomen. Vervolgens is aan elke ruimte een weegfactor toegekend. De toegekende weeg

factoren aan de diverse ruimtes zijn eveneens gebaseerd op ervaringen binnen lnterbrew en de 

expertise van de externe taxateurs. De eventueel bij het horecapand behorende woning of woningen 

worden buiten de inventarisatie gelaten. Dit omdat de woning(en) geen deel uitmaken van het 

horecabedrijf. 

Van een groot aantal panden, zowel eigen panden als panden die worden gehuurd van derden, is het 
aantal vierkante meters aan de hand van de vastgestelde indeling in kaart gebracht. De wens van 

lnterbrew is om in de toekomst van alle horecapanden het aantal vierkante meters in beeld te 
hebben. Voor dit onderzoek voldoen de 800 panden echter ruim aan de gewenste steekproefomvang, 

uitgaande van een zekerheid van 95% en een betrouwbaarheidsmarge van 4%.35 

5.2. Huurprijzen horecavastgoed 

Van de ingemeten panden is van .. . panden een absolute huurprijs bekend. Van de overige panden 

is geen huurprijs bekend in verband met leegstand of om een andere onbekende reden. Dit aantal 

panden is derhalve het aantal panden dat in de huurprijsanalyse per gewogen vierkante meter is 

meegenomen. In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de huurprijzen die door lnterbrew in de 
huidige markt gevraagd worden als marktconform kunnen worden beschouwd. 

34 Deze methodiek ter bepaling van de invloed van de vierkante meters op het rendement van het winkelvastgoed word! ook 
wel de ITZA-methodiek genoemd 

35 Dr. D.B. Baarda & Dr. M.P.M. de Goede; Basisboek methoden en technieken, (Houten, 2001} 
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Panden verdeeld naar huurprijsklasse 

.. ,_ 
-

!---··- - ,_ 
,_ -·n 

huur Im~ 

Figuur 5. 1. Panden onderverdeeld naar huurprijsklasse (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Verreweg de meeste panden hebben een huurprijs die ligt tussen de € .... en € .. .. per gewogen 

vierkante meter, zoals in bovenstaande figuur duidelijk te zien is. De gemiddelde huurprijs van het 

totaal aantal horecapanden ligt op € .... per vierkante meter36
. 

5.2.1. Huurprijzen horecavastgoed versus huurprijzen winkelvastgoed 

Vergeleken met het winkelvastgoed liggen de huurprijzen van het horecavastgoed beduidend lager. 

Met het winkelvastgoed in binnenstedelijke gebieden, waar huurprijzen soms wel boven de €1000 per 
vierkante meter liggen, is de afwijking enorm. De huren van het horecavastgoed laten zich dan ook 

niet zondermeer vergelijken met de huren van het winkelvastgoed. Gemiddeld genomen liggen de 

huurprijzen voor horeca 8% lager dan de huren die voor het winkelvastgoed worden gevraagd.37 

Deze lagere huren gaan direct samen met de lagere huurquote (dat deel van de omzet dat kan 

worden uitgegeven aan huurlasten) die in de horeca kan worden betaald ten opzichte van de 
detailhandel. 

De discrepantie in huurprijzen tussen het horeca- en het winkelvastgoed zorgt vaak voor een verkeer

de taxatie van de huurwaarden van horecavastgoed. Beleggers en taxateurs gespecialiseerd in het 

winkelvastgoed waarderen de huren voor de horeca vaak veel te hoog. In de praktijk betekent dit dat 
lnterbrew of de horecaondernemer een te hoge huurprijs betaald. Te hoge huurprijzen hebben als 

gevolg dat horecaondernemers hun huren niet kunnen betalen en uiteindelijk daardoor failliet gaan.38 

Met andere woorden; met het bepalen van de huurwaarden van horecavastgoed dient enige zorgvul

digheid in acht genomen te worden, waarbij niet zondermeer de huurwaarden geldende voor het 
winkelvastgoed als referentie mag worden genomen. 

36 Als in het vervolg word! gesproken over een huurprijs per vierkante meter, dan word! hiermee bedoeld het gewogen aantal 
vierkante meters 

37 
WPM Groep; Huurniveaus winkels nauwkeurig te bepalen, ('s Hertogenbosch, december 2002) 

38 Gebaseerd op ervaringen van lnterbrew uit de praktijk 
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5.2.2. lndirecte invloedsfactoren op de huurprijs 

Binnen lnterbrew bestaat er reeds langere tijd het vermoeden dat horecaondernemers die goed bij

dragen in de verkoop van het aantal hectoliters bier, worden gesponsord in de vorm van kortingen op 
de huurprijs. Omdat lnterbrew alleen de beschikking had over absolute huurprijzen, bleef het hier bij 

vermoedens. Met de transformatie van absolute huurprijzen naar huurprijzen per vierkante meter is 

het echter mogelijk geworden om te onderzoeken of dit vermoeden gegrond is. 

Huurprijzen eiqen panden versus huurprijzen panden van derden 

De vastgoedportefeuille van lnterbrew bestaat uit zowel eigen panden als panden die worden ge

huurd van derden. De panden die lnterbrew huurt worden vervolgens doorverhuurd aan horeca

ondernemers. In onderstaande is gekeken of er in verschil bestaat tussen de huurprijzen van de 

eigen panden van lnterbrew en de panden die lnterbrew huurt van derden. 

Eigen panden en psnden van derden, verdeeld nssr huurprijsklasse 

huur I m2 

a Eigen panden a Huur panden 

Figuur 5.2. Eigendom panden onderverdeeld naar huurprijsklasse (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de huurprijzen van de eigen panden van lnterbrew veelal lager 

liggen dan de huurprijzen van de panden die van derden worden gehuurd. Wordt er gekeken naar 
gemiddelde huurprijzen, dan blijkt dat gemiddeld genomen de huurprijzen van de eigen panden € ... 

per vierkante meter lager liggen dan de panden gehuurd van derden (zie onderstaande tabel). Voor 

een horecapand van circa .... vierkante meter komt dit neer op een verschil in huurinkomsten van 

€ . .... op jaarbasis. 

Gemiddelde huurprijzen eigen panden en huur panden 

Totaal aantal panden € 
€ 
€ 

Tabel 5.1. Gemiddelde huurprijzen verdeeld naar eigendom (vertrouwelijke gegevens Jnterbrew) 
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Het eigendom van het horecapand blijkt binnen lnterbrew dus indirect invloed te hebben op de 

huurprijs. Enerzijds kunnen de lage huurprijzen voor de eigen panden verklaard worden door het feit 

dat de eigen panden gemiddeld genomen langer in portefeuille zitten dan de panden die van derden 

worden gehuurd en daardoor een historisch lagere start in huurprijs kennen. De matige werking van 

de vaak tienjarige huurcontracten en de beperkte wettelijke mogelijkheden om de huren aan te 
kunnen passen aan de marktwaarde zorgen voor een drukkend effect. Dit is echter niet de enige 

oorzaak. Binnen lnterbrew wordt onderkend dat bij de huurprijsbepaling van de eigen panden, die 

vaak intern worden vastgesteld, niet-vastgoedgerelateerde emoties als de commerciele relatie met de 

horecaondernemer meespelen. Hierdoor wordt niet het maximale uit de huurprijs gehaald. 

Huurprijsverschillen tussen de verschillende horecaseqmenten 

Wordt er nog verder in detail gekeken, dan blijkt ook het horecasegment indirect invloed te hebben op 
de huurprijzen van lnterbrew. Binnen de horecasegmenten cafes, eetcafes en restaurants zijn duide

lijke verschillen in huurprijs aan te wijzen. Zowel binnen de horecasegmenten cafes, eetcafes en 
restaurants hebben de eigen panden van lnterbrew gemiddeld genomen een lagere huurprijs per 

vierkante meter dan de panden gehuurd van derden. Maar ook tussen de segmenten bestaan grote 

verschillen. 

In onderstaande tabel wordt per segment aangegeven hoe de gemiddelde huurprijzen van zowel de 
eigen panden als de huurpanden liggen. Bij beschouwing van deze gemiddelde huurprijzen en relatie 

tot de bierfocus van het segment ontstaat een interessant beeld. 

Gemiddelde huurprijzen van de verschillende horecasegmenten 

Horecasegment 
Gemiddetde huur per m2 

Bierfocus 
Eigen panden Huurpanden 

Cates € .... € .... Hoog 
Eetcafes € . ... € .... Matig 
Restaurants € ... . € .. .. Laag 

Tabel 5.2. Huurprijsgemiddelden per horecasegment (vertrouwelijke gegevens Jnterbrew) 

Een eerste bevinding is dat voor de eigen panden van lnterbrew met het toenemen van de bierfocus 

van een horecasegment de gemiddelde huurprijs van het segment afneemt. Uit bovenstaande tabel 
valt duidelijk af te leiden dat cafes, het segment met de hoogste bierfocus, gemiddeld de laagste 
huren per vierkante meter hebben, gevolgd door eetcafes en restaurants. Hieruit kan worden afgeleid 

dat binnen lnterbrew de bierafzet een grote rol speelt in het bepalen van de huurprijs. Ligt de 

verwachte bierafzet hoog, dan wordt blijkbaar niet het maximale uit de huurprijs gehaald. Een bedrijf 

dat veel hectoliters bier verkoopt, wordt binnen lnterbrew kennelijk belangrijker gevonden dan het 
vragen van een maximale huurprijs. 

Voor de huurpanden neemt daarentegen de gemiddelde huurprijs toe naarmate de bierfocus van een 

horecasegment hoger ligt. Dezelfde tabel laat zien dat voor cafes gemiddeld genomen de hoogste 

huren per vierkante meter worden betaald en voor restaurants de laagste huren per vierkante meter. 

Met andere woorden; naarmate de verwachte bierafzet hoog is, is lnterbrew blijkbaar bereid om meer 

aan huur te betalen. Aan de hand van bovenstaande bevindingen kan gesteld worden dat het 
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bierbelang van grate invloed is op de huurprijs. De core business van lnterbrew weegt dus zwaarder 

dan het vastgoedbelang. 

Tevens laat de bovenstaande tabel zien dat gemiddeld genomen de huurprijzen van de eigen panden 

over alle drie de horecasegmenten lager liggen dan de huurprijzen van de panden die warden 

gehuurd van derden. Dit gegeven in combinatie met het feit dat de core business van lnterbrew 

zwaarder weegt dan het vastgoedbelang, laat concluderen dat de huurprijzen van de eigen panden 

van lnterbrew onder de markthuurprijs liggen. Daarnaast is lnterbrew vanwege dezelfde niet

vastgoedgerelateerde belangen bereid om voor de panden die zij huurt van derden meer te betalen 

dan dat zij voor haar eigen panden aan huur vraagt. 

5.2.3. Bruikbaarheid van de huurgegevens van lnterbrew 

Om de huurgegevens van lnterbrew te kunnen gebruiken bij de bepaling van de huurwaarden van 

horecalocaties, moet afgevraagd warden in hoeverre de huurprijzen van lnterbrew als marktconform 

kunnen warden gezien. 

In bovenstaande huurprijsanalyse is de verhouding tussen het aantal eigen panden en panden ge

huurd van derden redelijk gelijk. Ook voor de analyses binnen de drie segmenten loopt de verhouding 

tussen het aantal eigen panden en gehuurde panden niet noemenswaardig sterk uiteen. Hierdoor kan 

gesteld warden dat het effect van onderwaardering van de eigen panden en overwaardering van de 

gehuurde panden wordt opgeheven. Een gemiddelde huurprijs van € .... per vierkante meter zou dan 

gezien kunnen warden als een redelijke schatting van de markthuur. 

Wordt deze gemiddelde huurprijs vergeleken met externe gegevens ten aanzien van huurprijzen voor 

horecavastgoed, dan blijkt inderdaad dat bovenstaande inschatting als redelijk kan warden be

schouwd. In een onderzoek van de heer Boers naar horecabeleggingen39 wordt de huur van horeca 

op twee manieren geschat. De eerste schatting is op basis van externe taxateurs die de gemiddelde 

huur voor horeca taxeren tussen de € ... . en € .... per vierkante meter. De tweede schatting is op 

basis van een steekproef onder horecaondernemers, wat resulteert in een huurprijs tussen de € .... 

en € .... per vierkante meter. 

Op basis van deze externe vergelijking wordt aangenomen dat de gemiddelde huurprijzen van 

lnterbrew als marktconform mogen warden gezien en derhalve voor het vervolg van dit onderzoek als 

bruikbaar kunnen warden geacht. 

39 W.M.G.H. Boers; Vastgoedbeleggingen in de horecabranche, (Vught, november 2004) 
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6. DIRECTE INVLOEDSFACTOREN OP DE HUURPRIJS 

De huurprijs van een horecapand wordt door een vee/voud aan factoren bepaald. Om tot een huur

waardebepaling voor de horeca te komen, is het van belang dat deze factoren duidelijk in kaart 

warden gebracht. 

In het vorige hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de huurprijzen die door lnterbrew gevraagd warden 
als marktconform kunnen en mogen warden beschouwd. Hiervoor is gekeken naar zowel de invloed 

van het eigendom als de invloed van het horecasegment op de huurprijs. Bij de huurwaardebepaling 

van het horecavastgoed bleken deze twee factoren binnen lnterbrew indirect invloed te hebben op de 

huurprijs. Het eigendom en het horecasegment zijn binnen lnterbrew dus twee factoren die mee

spelen bij de totstandkoming van huurprijzen. In de praktijk zouden deze twee factoren echter niet 
mee mogen spelen in de huurprijsbepaling. Anders ligt dit voor de factoren die in dit hoofdstuk 

warden besproken. 

In paragraaf een van dit hoofdstuk wordt gekeken naar de invloed van de grootte van een pand. Uit 

onderstaande zal blijken dat de grootte van een pand een duidelijke uitwerking heeft op de huurprijs 
per vierkante meter. 

Naast de grootte van een pand heeft ook de kwaliteit van de locatie invloed op de uiteindelijke 

huurprijs. In paragraaf twee wordt gekeken in hoeverre de vijf gedefinieerde horeca locatieniveaus uit 

hoofdstuk drie van invloed zijn op de huurprijs. Hiermee wordt in deze paragraaf een eerste relatie 
gelegd tussen de waarde van horecalocaties en huurprijzen van het horecavastgoed. 

6.1 . Huurprijzen in relatie tot de grootte van een horecapand 

Net als bij winkelvastgoed40 heeft de grootte van een horecapand een duidelijke uitwerking op de 

huurprijs. De huurprijs van een pand met een oppervlakte van minder dan 50 vierkante meter kan 

hierdoor mogelijkerwijs een veelvoud zijn van de huurprijs van een pand van circa 150 vierkante 

meter. Reden hiervoor is dat de bezoekersintensiteit per vierkante meter bij kleinere panden veel 

hoger ligt dan de bezoekersintensiteit per vierkante meter van grotere panden. Of anders gezegd: 
grate panden kennen vaak een aanzienlijk aantal vierkante meters dat niet optimaal benut wordt en 

zodoende als overcapaciteit kan warden beschouwd. 

Om de invloed van de grootte van een horecapand op de huurprijs te bepalen zijn de panden 

waarvan een huurprijs per vierkante meter bekend is, onderverdeeld over een vijftal grootteklassen. 
Deze klasse indeling is gebaseerd op de klasse indeling zoals toegepast door het Bedrijfschap 

Horeca & Catering. Tevens komt deze klasse indeling overeen met de indeling uit de literatuur voor 

winkelvastgoed.41 

40 WPM Groep; Huurniveaus winkels nauwkeurig te bepalen, ('s Hertogenbosch, december 2002) 
41 WPM Groep; Huurprijzen in winke/centra in de periode 1993-1997, ('s Hertogenbosch, april 1998) 
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Onderstaande tabel laat zien hoe de panden die in deze analyse zijn meegenomen, zich verhouden 

over de vijf verschillende grootteklassen. 

c: 
Q) 
'C 
c: 
cu c.. 
s c: :g 

Panden van lnterbrew verdeeld naar grootteklassen 

0-50 m2 50-100 m2 100-200 m2 200-500 m2 > 500 m2 

Figuur 6. 1. Grootte van horecapanden verdeeld naar grootteklasse (ver1rouwelijke gegevens lnterbrew) 

Van het totaal aantal panden heeft ... % een pandgrootte die ligt tussen de 100 en de 200 vierkante 

meter. Bovenstaande gegevens kunnen niet zondermeer vergeleken warden met de landelijke 

gegevens die door het Bedrijfschap Horeca & Catering warden gepubliceerd. Reden hieNoor is dat 

het Bedrijf-schap Horeca & Catering voor haar cijfers alleen kijkt naar het verkoopoppeNlak van een 

horeca-pand, terwijl voor de panden van lnterbrew is gekeken naar het totaal aantal gewogen 
vierkante meters. 

Volgens het Bedrijfschap Horeca & Catering hebben de meeste horecapanden een verkoopoppeNlak 

tussen de 50 en de 100 vierkante meter, te weten 40% van alle horecapanden.42 Omdat het gewogen 

aantal vierkante meters hoger ligt dan het aantal vierkante meters verkoopoppeNlak, mag hierdoor 
warden aangenomen dat landelijk de meeste horecapanden een gewogen oppeNlakte hebben dat 

ligt boven de 100 vierkante meter. Op basis hieNan wordt verondersteld dat de verdeling van de 

horecapanden van lnterbrew over de vijf grootteklassen een goede indicatie weergeeft van de 

landelijke gegevens. 

Een horecapand met een gewogen oppeNlakte tussen de 100 en 200 vierkante meter is zodoende 

de groottemaat die in de praktijk het meeste voorkomt. Om de invloed van de grootte van een pand 

op de huurprijs te bepalen wordt deze groottemaat als referentiemaat genomen. Bij beschouwing van 

de huurprijs in relatie tot de pandgrootte ontstaat een interessant beeld. De tabel op de volgende 

bladzijde laat zien dat hoe grater het pand is, des te lager de huurprijs per vierkante meter ligt. 

42 www.hinc.nl (website van het Bedrijfschap Horeca & Catering) 
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Gemiddelde huurprijs per grootteklasse voor horecavastgoed 

Grootteklassen Gemiddelde huurprijs I m2 lndexpercentage • 

t/m 50 m2 € 

51-100 m2 € 

101-200 m2 € 
201-500 m2 € 
meer dan 501 m2 € 

* pandgrootte tussen de 101-200 m2 geldt als referentiemaat 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Tabel 6. 1. Huurprijs per vierkante meter naar pandgrootte (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Wanneer de gemiddelde huurprijs van een standaard horecapand (een horecapand met een opper

vlakte tussen de 101 en 200 vierkante meter) als uitgangspunt wordt genomen, dan is het mogelijk 

om de huurprijzen van de andere vier grootteklassen hieraan te refereren. Zo blijkt uit bovenstaande 
tabel dat gemiddeld genomen de huurprijs van een pand tot en met 50 vierkante meter ... % hoger ligt 

dan de huurprijs van een standaard horecapand. 

De WPM Groep43 heeft voor het winkelvastgoed een soortgelijke benadering toegepast bij de 

bepaling van de invloed van de unitgrootte van winkels op de uiteindelijke huurprijs. Naast unitgrootte 
maakt de WPM Groep tevens onderscheid in branche. Zo is door de WPM Groep eveneens de 

invloed van de unitgrootte binnen de horecabranche herleid. 

lnvloed van branche in combinatie met unitgrootte op de huurprijs • 

Unitgrootte 

Hoofdbranche 0-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 >1000 Totaal 

Schoenen, lederwaaren en reisartikelen 268% 190% 119% 84% 117% 

Kleding, mode en textiel 253% 148% 119% 93% 65% 118% 
Warenhuis 69% 69% 

Huishoudelijke en luxe artikelen 216% 144% 104% 61% 45% 39% 103% 
Vrijetijdsbesteding 228% 169% 102% 65% 44% 35% 94% 

Persoonlijke verzorging 190% 152% 96% 81% 88% 75% 95% 

IHoreca 168% 162% 91% 58% 44% 43% 84"/~ 
Voeding- en genotmiddelenspeciaalzaken 177% 124% 86% 58% 43% 54% 97% 

Dienstverlening en overigen 195% 109% 72% 49% 42% 20% 77% 

Woninginrichting/ doe-het-zelf 120% 115% 70% 45% 27% 22% 47% 

Supermarkt/ kruidenier 69% 41% 40% 37% 36% 

Eindtotaal 230% 146% 100% 66% 43% 36% 91% 

* huurinvloed branche en unitgrootte is afhankelijk van he/ type winkelcentrum 

Tabel 6.2. /nvloed op huurprijs van branche in combinatie met unitgrootte (Bron: WPM-Groep/4 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ook hier geldt dat naarmate een pand grater is de huurwaarde per 

vierkante meter van het pand lager ligt. 

Bij de percentages van de WPM Groep betreffende de horecabranche dient echter wel een kantte

kening geplaatst te warden. De WPM Groep is specialist op het gebied van winkelcentra. De invloed 

43 WPM Groep is een dienstverlener actief op het terrein van vastgoedontwikkeling 
44 WPM Groep; Huurniveaus winkels nauwkeurig le bepalen, ('s Hertogenbosch, december 2002) 
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van de unitgrootte binnen de horecabranche, berekend door de WPM Groep, is hierbij een afgeleide 

van de invloed van de unitgrootte binnen de detailhandel. In het vorige hoofdstuk is gesteld dat de 

huurwaarden van het winkelvastgoed niet zondermeer als referentie mogen worden genomen voor 

de huurwaarden van het horecavastgoed. De percentages uit tabel 6.1, gebaseerd op de 
horecapanden van lnterbrew, zijn daarentegen !outer gebaseerd op het horecavastgoed en kunnen 

derhalve als aannemelijker worden gezien voor de horecabranche. 

Bij de huurprijsbepaling voor het horecavastgoed is het dus essentieel dat er rekening gehouden 

wordt met de grootte van het horecapand. Hiervoor moet worden gekozen voor een eenduidige 
referentiemaat. Omdat in de praktijk de meeste horecapanden een groottemaat hebben die ligt 

tussen de 101 en 200 vierkante meter, wordt een horecapand met deze groottemaat als standaard 

horecapand genomen. De huurprijs van een horecapand met een afwijkende groottemaat kan 
vervolgens bepaald worden als afgeleide van een standaard horecapand. 

Voorbeeld 

Voor een standaard horecapand word! een huurprijs van € ... per vierkante meter berekend. Het 

betreffende pand heeft echter een oppervlakte van 260 vierkante meter. De oppervlakte van dit 

pand valt binnen de grootteklasse 201-500 vierkante meter. Voor horecapanden binnen deze klas
se geld! dat de huurprijs per vierkante meter .. . % lager ligt. Om de huurprijs van dit horecapand te 

herleiden dient de huurprijs van € ... vermenigvuldigd te worden met dit percentage. 

6.2. Huurprijzen in relatie tot het horeca locatieniveau 

In voorgaande paragraaf is nagegaan in hoeverre de grootte van een pand van invloed is op de huur

prijs. In deze paragraaf wordt gekeken naar de invloed van de locatie. Gekeken wordt in hoeverre de 

kwaliteit van een horecalocatie invloed heeft op de huurprijs. Op basis van het mechanisme van 
vraag en aanbod kan gesteld worden dat naarmate er meer vraag is naar een bepaalde horeca

locatie, de huur op deze locatie hoger moeten liggen. Met een grote vraag naar kwalitatief goede 

horecalocaties, zou dit dus betekenen dat er op deze locaties een hogere huur wordt betaald. 

In hoofdstuk drie is op basis van een viertal kwaliteitsaspecten gekomen tot een definiering van een 
vijftal locatieniveaus, waarbij een horeca V locatie de hoogste waardering geniet en een horeca I 

locatie de laagste waardering. Op basis van het mechanisme van vraag en aanbod zou theoretisch 

gesteld kunnen worden dat naarmate een locatie een hoger locatieniveau wordt toebedeeld, de huur 

op deze locatie eveneens hoger ligt. In onderstaande wordt gekeken of deze theorie overeenkomt 

met de huurprijzen die momenteel door lnterbrew in de huidige markt worden gevraagd. 

6.2.1. Gemiddelde huurprijzen per horeca locatieniveau 

Om bovenstaande theorie te toetsen wordt voor elk van de vijf gedefinieerde horeca locatieniveaus 

de gemiddelde huurprijs voor een standaard horecapand berekend. Hiervoor worden allereerst de 
huurprijzen van de ingemeten panden herleid naar een huurprijs per vierkante meter voor een 
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standaard horecapand. Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de huurprijs van een pand herleid kan 

worden naar een huurprijs per vierkante meter voor een standaard horecapand. 

Voorbeeld 

Een horecapand met een gewogen oppervlak van 75 vierkante meter heeft een huurprijs van € ... 

per vierkante meter. Het betreffende pand valt in de grootteklasse 51-100 vierkante meter. Voor 

horecapanden binnen deze klasse geld! dat de huurprijs per vierkante meter .. . % hoger ligt dan de 

huurprijs per vierkante meter voor een standaard horecapand. Om de huurprijs van dit horecapand 

le herleiden naar een huurprijs voor een standaard horecapand dient de huurprijs vermenigvuldigd 

te worden met di1t percentage. De huurprijs van dit horecapand komt dus overeen met een huurprijs 

van € .. . per vierkante meter voor een standaard horecapand. 

Bij de bepaling van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter per horeca locatieniveau ontstaat 

een interessant beeld. Onderstaande figuur laat zien dat met het toenemen van het locatieniveau de 

huurprijs per vierkante meter eveneens toeneemt. Het horeca locatieniveau heeft klaarblijkelijk dui

delijk invloed op de huurprijs van het horecavastgoed. Hiermee kan gesteld worden dat de praktijk 

overeenkomt met de gestelde theorie. 

Gemiddelde huurprijzen in relatie tot horeca locatieniveau 

'E -... 
:I 
:I 
.c 

-· ... 
Horeca I 

• 
• -

Horeca II Horeca Ill 

• 
• 

- ~ 

Horeca IV Horeca V 

Figuur 6.2. Gemiddelde huurprijzen van de verschillende locatieniveaus (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

6.2.2. Bandbreedte huurprijzen per locatieniveau 

Binnen de vijf gedefinieerde locatieniveaus kunnen de huurprijzen van horecalocaties echter nog 

altijd sterk uiteen lopen. Aan de hand van een histogrammen is gekeken naar de spreiding van de 

huurprijzen binnen de vijf locatieniveaus. Binnen de locatieniveaus bleek een grote spreiding in 

huurprijs te zijn. Deze grote spreiding van huurprijzen heeft een logische verklaring. De waardering 
van horecalocaties binnen een locatieniveau loopt immers eveneens sterk uiteen. Dit verklaart dan 
ook waarom een horeca V locatie in Amsterdam een hogere huurprijs kent dan een horeca V locatie 

in bijvoorbeeld Bergen op Zoom. 
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Op basis van de gemiddelde huurprijs en de standaard deviatie is het mogelijk om per horeca locatie

niveau bandbreedtes van huurprijzen vast te stellen. De onder- en bovengrens warden hierbij 

bepaald door gemiddelde huurprijs minus respectievelijk plus de standaard deviatie van het betref

fende locatieniveau. Dit heeft geleidt tot de bandbreedtes zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

Horeca locstienivesus en bandbreedtes huurprijzen per vierkante meter 

Gem. huur I m2 Std. deviatie Bandbreedte huurprijzen 
Hore ca v € € € € 
Hore ca IV € € € € 
Horeca Ill € € € € 
Horeca II € € € € 
Hore ca I € € € € 

Tabel 6.3. Bandbreedtes huurprijzen per horeca locatieniveau (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd warden dat de bandbreedtes kleiner warden naarmate het 

locatieniveau lager is. Of anders gezegd; een horeca V locatieniveau kent een grotere spreiding in 
huurprijs dan een horeca I locatieniveau. De verklaring hiervoor kan zijn dat de waarde van een 

horecalocatie binnen een horeca V locatieniveau een grotere invloed heeft op de huurprijs dan 
binnen een lager locatieniveau. De volgende hoofdstukken, waarbij een relatie zal warden gelegd 
tussen de waarde van een locatie en de huurprijs, zullen hierop antwoord moeten geven. 

Onderstaande figuur laat duidelijk zien dat de huurprijzen van de verschillende locatieniveaus elkaar 

overlappen. Ook hiervoor ligt de verklaring wederom in de spreiding van de waardering van locaties 

binnen de locatieniveaus. 

Bandbreedtes huurprijzen per horecs locatieniveau 

t------- --t Yh :1--- rl-·• -1 

~~~~~r~1~11- I,___, 

Horeca I 

---11.-_,~ ~ I I 1,:.---! I ~ 

Horeca II Horeca Ill Horeca IV Horeca V 

Figuur 6.3. Bandbreedtes huurprijzen binnen de vijf gedefinieerde horeca locatieniveaus (Bron: lnterbrew) 

Bovenstaande figuur zegt dus nog niets over de huurwaarde van een specifieke horecalocatie. De 

figuur geeft alleen aan dat met het toenemen van het locatieniveau de huurwaarde eveneens toe

neemt, maar dat er binnen een locatieniveau nog altijd een grate spreiding in huurprijs heerst. 
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6.3. Definiering van de huurwaarde 

Op basis van het gewogen aantal vierkante meters van een horecapand en een eventuele correctie 

voor pandgrootte, is in de afgelopen twee hoofdstukken tot een bepaling van de huurwaarde van 

horecalocaties gekomen. Een eenduidige referentiemaat is noodzakelijk omdat het hiermee mogelijk 

wordt om huurwaarden van horecalocaties onderling met elkaar te vergelijken. 

De huurwaarde van een horecalocatie wordt als volgt gedefinieerd: 

De huurwaarde per gewogen vierkante meter van een standaard horecapand, waarbij een stan

daard horecapand is gedefinieerd als een horecapand met een groottemaat tussen de 101 en 200 

vierkante meter. 

Met deze definiering van de huurwaarde voor een horecalocatie is gekomen tot de bepaling van de 

verticale as uit het onderzoeksmodel, zoals gepresenteerd in hoofdstuk een. 

Onderzoeksrnodel huurwaardebepaling horecalocaties 

,' 

'--------------: Locatiewaardering 

Figuur 6.4. Onderzoeksmodel 

De horizontale as uit dit model was met het bepalen van de uitgaansintensiteit van een horecalocatie 

reeds gedefinieerd. De volgende stap is om te komen tot een relatie tussen de locatiewaardering, de 

uitgaansintensiteit van een locatie, en de huurwaarde van een horecalocatie. In de volgende hoofd

stukken wordt hier verder op ingegaan. 

64 !n9ev 



!n9ev 



Hootdslul< 7· Huurprr1zen 111 relat1e rot de ultgaansmtens1te1t 

7. HUURPRIJZEN IN RELATIE TOT DE UITGAANSINTENSITEIT 

Markthuren warden bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. Met een grate vraag naar 

horecalocaties met een hoge uitgaansintensiteit ligt het zodoende in de verwachting dat er vanuit de 

markt ook meer voor deze locaties zal warden betaa/d. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken of er een relatie kan worden gelegd tussen huurprijzen van het 
horecavastgoed aan de ene kant en de berekende uitgaansintensiteit van een horecalocatie aan de 

andere kant. De veronderstelling is dat naarmate de uitgaansintensiteit van een horecalocatie hoger 

is, de huurprijs eveneens hoger ligt. In dit hoofdstuk wordt deze hypothese getoetst. 

7.1. Enkelvoudige regressie analyse 

Om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen huurprijs en uitgaansintensiteit wordt gebruik 

gemaakt van de regressie analyse. De regressie analyse is een techniek uit de statistiek die gebruikt 

wordt indien men een bepaalde variabele (de afhankelijke variabele Y) zo goed mogelijk wil 
voorspellen en/ of verklaren aan de hand van een of meerdere andere variabele(n) (de onafhankelijke 

variabelen X0 ) . In onderhavig onderzoek is sprake van een onafhankelijke variabele, de uitgaans

intensiteit, die verondersteld wordt de huurwaarde te voorspellen. Bij slechts een onafhankelijke 
variabele zoals in dit onderzoek het geval is, is sprake van een enkelvoudige regressie analyse. 

Causaal verband 
Om een regressie analyse uit te kunnen voeren dient er sprake te zijn van een causaal verband. De 

afhankelijke variabele Y moet hierbij gezien worden als een gevolg, dat wordt veroorzaakt door de 

onafhankelijke variabele X. Een waarschuwing is hierbij op zijn plaats. Een regressie analyse mag 

namelijk alleen worden uitgevoerd indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het 
veronderstelde causale model juist is. Dit is essentieel omdat ongeacht welke variabelen er in een 

regressie analyse worden gestopt, er altijd wel iets uit komt. Deze uitkomst zegt echter niets over de 

juistheid of onjuistheid van het onderliggende causale model. Er zal dus altijd eerst bepaald moeten 

worden of er daadwerkelijk sprake is van oorzaak en gevolg.45 

In onderliggend onderzoek wordt gezocht naar een causaal verband tussen de huurwaarde van een 

horecalocatie en de uitgaansintensiteit van die locatie, waarbij verondersteld wordt dat de huur

waarde het gevolg is van de uitgaansintensiteit. Getoetst moet worden of deze veronderstelling juist 

is. 

Zuiver causaal verband 

Uitgaansintensiteit 
? ----->-! Huurwaarde 

Figuur 7. ta. Causaal verband tussen uitgaansintensiteit en huurwaarde horecalocaties 

•
5 P. de Heus, R. van der Leeden & B. Gazendam; Toegepaste Data-analyse, ('s Gravenhage, 2003) 
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Gesteld is dat het aantal horecapassanten aan een locatie gezien kan worden als de belangrijkste 

waardebepalende factor van een locatie. Het aantal passanten is bepalend voor de omzetkansen van 

een horecaondernemer en is daardoor ook bepalend voor de huurquote die deze horecaondernemer 
kan betalen. 

Figuur 7. 1 b. Causaal verband tussen aantal horecapassanten en huurwaarde van een horecalocatie 

In deel A. van dit onderzoek is het aantal horecapassanten aan een locatie uitgedrukt in de uitgaans

intensiteit van een horecalocatie. De uitgaansintensiteit is hierbij een fictieve waarde die aan een 

locatie is toegekend, gebaseerd op een schatting van het aantal horecapassanten op gemeentelijk 

niveau en de verhouding in horecapassanten tussen locatieniveaus. Op basis hiervan kan gesteld 

worden dat er tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde van een locatie een causaal verband 

bestaat. 

Echter zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, kent elk locatieniveau zijn eigen bandbreedte en 

naar verwachting ook zijn eigen huurplafond. Vergelijking tussen horecalocaties binnen verschillende 

locatieniveaus mag dan ook niet zomaar plaatsvinden. Voor een zuiver causaal verband dient er dan 

ook gekeken te worden naar de relatie tussen de uitgaansintensiteit binnen een bepaald locatie
niveau en de huurwaarde van locaties binnen hetzelfde locatieniveau. 

Horeca locatieniveau 

Uitgaansintensiteit Huurwaarde 

Figuur 7. tc. Causaal verband tussen uitgaansintensiteit en huurwaarde van een horecalocatie 

Het causale verband waar binnen dit onderzoek naar gezocht wordt, is dus de relatie tussen de uit

gaansintensiteit van een horecalocatie en de huurwaarde die op de betrettende locatie gevraagd kan 

worden binnen een bepaald locatieniveau, waarbij de huurwaarde bepaald wordt door de uitgaans

intensiteit van de locatie. 

Lineair versus niet-lineair functieverband 

Om het verband tussen de huurwaarde en de uitgaansintensiteit van een horecalocatie te voorspellen 

moet een functieverband worden opgesteld. Dit functieverband wordt bepaald aan de hand van een 

aantal nader te bepalen coetticienten. De bepaling van deze regressie coetticienten geschiedt via de 
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methode van de kleinste kwadranten uit een puntenwolk. 46 De puntenwolk is het resultaat van het 

aantal ingevoerde waarnemingen of observaties Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van reken

programma's als SPSS, dat eveneens voor dit onderzoek is gebruikt. 

De regressie analyse kent verschillende functieverbanden. Bij een enkelvoudige regressie analyse 

wordt de algemene formule voor het voorspellen van Y uit X als volgt omschreven: 

Y = bo+ b, • X 

De regressie analyse gaat dus in eerste instantie uit van een lineair functieverband. Binnen een 

lineair verband neemt de afhankelijke variabele evenredig toe (of af) met het toenemen van de ver

klarende variabele. 

Voor dit onderzoek is echter de verwachting dat het verband tussen de huur per vierkante meter en 
de uitgaansintensiteit niet-lineair zal zijn. De verwachting is dat de huurwaarde vanaf een bepaalde 

uitgaansintensiteit minder sterk zal toenemen en dat de huurwaarde uiteindelijk een zogenaamd 

huurplafond zal bereiken. Het functieverband tussen de huur per vierkante meter en de uitgaansin

tensiteit zal zich dan ook naar verwachting uiten in een kromme. De verwachting is dater dus sprake 

zal zijn van een curvilineair verband. 

Om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een curvilineair verband, dient een curvilineaire 

term te worden aangemaakt. Deze curvilineaire term is niets anders dan een extra variabele die het 

curvilineaire deel van het verband weergeeft. Al naar gelang de verwachte vorm van het verband kan 

gekozen worden voor een toevoeging van x kwadraat, log x of bijvoorbeeld de wortel van x. Bij bij
voorbeeld een kwadratisch functieverband wordt de formule om het verband te voorspellen dan als 

volgt omschreven: 

lndien de verklarende variantie (R2) met het toevoegen van de curvilineaire term toeneemt, dan kan 

gesteld worden dat er sprake is van een curvilineair verband. R2 staat immers voor het aantal ver

klarende varianties van Y. Hierbij geldt hoe groter R2, des te beter de voorspelling. 

7.2. Operationalisering enkelvoudige regressie analyse 

Alvorens een regressie analyse goed uit te kunnen voeren, moeten de inputgegevens gereed worden 

gemaakt voor gebruik. In deze paragraaf wordt allereerst tot een eenduidige definiering van zowel de 

afhankelijke als onafhankelijke variabele gekomen. Vervolgens worden de inputgegevens bepaald. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de database met huurgegevens van lnterbrew. Ten slotte wordt 
in deze paragraaf gekeken naar het regressie model dat voor dit onderzoek van toepassing is. 

46 P. de Heus, R. van der Leeden & B. Gazendam; Toegepaste Data-analyse, ('s Gravenhage, 2003) 
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7 .2.1. Definieren van de variabelen 

Om een regressie analyse uit te kunnen voeren moeten de variabelen eenduidig gedefinieerd 

worden. In onderstaande wordt tot een eenduidige definiering van zowel de onafhankelijke als de af
hankelijke variabele gekomen. 

Afhankelijke variabele: Huurwaarde 

De afhankelijke variabele is de variabele die met behulp van de regressie analyse voorspeld wordt. 

Voor dit onderzoek is de afhankelijke variabele de huurwaarde per vierkante meter. Echter, in het 

vorige hoofdstuk is geconstateerd dat de grootte van een horecapand van invloed is op de 

huurwaarde per vierkante meter. Vandaar dat bij de huurwaardebepaling van het horecavastgoed het 

van essentieel belang is dat er wordt gekozen voor een eenduidige referentiemaat. Omdat een 
horecapand met een oppervlakte tussen de 101 en 200 vierkante meter een groottemaat is die in de 

praktijk het meeste voorkomt, is deze groottemaat als referentiemaat genomen. De afhankelijke 
variabele dient dus gedefinieerd te worden als de huurwaarde per vierkante meter voor een 

standaard horecapand, waarbij een standaard horecapand een horecapand is met een oppervlakte 

tussen de 101 en 200 vierkante meter. 

Voor het bepalen van de afhankelijke variabele wordt gebruik gemaakt van de database met huur
gegevens van lnterbrew. Van 754 panden is een huurprijs per vierkante meter bekend. Op basis van 

het voorbeeld in paragraaf twee van het vorige hoofdstuk is het mogelijk om deze huurprijzen te her

leiden naar een huurprijs per vierkante meter voor een standaard horecapand. Deze huurprijzen 

zullen worden gebruikt als input voor de huurwaardebepaling. 

Onafhankelijke variabele: Uitgaanscapaciteit 

De onafhankelijke variabele is de variabele die de huurwaarde moet voorspellen. Voor dit onderzoek 
is de onafhankelijke variabele gedefinieerd als de uitgaansintensiteit van een horecalocatie. Deze 

uitgaansintensiteit is reeds in deel A. van dit onderzoek bepaald. Echter, ook in het geval van de on

afhankelijke variabele is het van belang dat er conformiteit bestaat tussen de in te voeren waar
nemingen. Omdat ook het horeca locatieniveau van invloed is op de te bepalen huurwaarde, kan een 

regressie analyse alleen worden uitgevoerd indien horecalocaties binnen eenzelfde horeca locatie

niveau worden vergeleken. Voor onderliggend onderzoek betekend dit dat er per locatieniveau een 

regressie analyse moet worden uitgevoerd. In totaal worden er dus vijf regressie analyses uitgevoerd. 

7.2.2. Preparatie van de input data 

Zoals vermeld wordt voor de inputgegevens gebruik gemaakt van de database met huurgegevens 

van lnterbrew. lnterbrew verhuurt binnen een gemeente vaak meerdere panden. Deze panden 
kunnen verspreid zijn over de verschillende locatieniveaus, maar ook binnen een locatieniveau 

kunnen meerdere panden verhuurd worden. Om een regressie analyse uit te kunnen voeren wordt 

per gemeente de gemiddelde huurprijs van een locatieniveau berekend. Door per locatieniveau de 

gemiddelde huurprijs te berekenen wordt een eventuele onder- en overwaardering van de panden 

opgeheven door het gemiddelde. In de tabel op de volgende bladzijde wordt getoond hoe voor de 

gemeente Amsterdam de gemiddelde huurprijs van een horeca V locatie is berekend. 
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Gemiddelde huurprijzen per gemeente voor een horeca V locatieniveau 

Huur/m2 Gem. huur/m2 

Gemeente Straat Nr. Huur/m2 Grootte pand standaard pand horeca V locatie 

Amsterdam € 
€ 

€ 

100-200 m2 

50-100 m2 

Tabel 7.1. Bepaling van de huurprijzen binnen gemeentes per horeca locatieniveau 

Op basis van bovenstaand voorbeeld is per locatieniveau op basis van de huurgegevens van 

lnterbrew de gemiddelde huurprijzen bepaald, die als input zullen dienen voor de uit te voeren regres

sie analyses. 

De volgende stap is om aan de locaties waarvan een gemiddelde huurprijs bekend is, een uitgaans
intensiteit te koppelen. De uitgaansintensiteit wordt hierbij bepaald aan de hand van de berekeningen 

uit hoofdstuk drie en vier. 

Met het bepalen van de gemiddelde huurprijs per locatieniveau en het berekenen van de bijbehoren

de uitgaansintensiteit is alle benodigde data geprepareerd voor het uitvoeren van de vijf regressie 
analyses. 

7.2.3. Bepaling van de curvilineaire term 

Omdat de verwachting is dat er binnen dit onderzoek sprake is van een curvilineair verband tussen 
de huurwaarde en de uitgaansintensiteit, is de volgende stap het bepalen van de curvilineaire term. 

De methode om deze curvilineaire term te bepalen is eenvoudigweg proberen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van het rekenprogramma SPSS. In SPSS is het mogelijk om het verloop van de 

curve tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele te bepalen. Om te bepalen welk verband 

van toepassing is wordt de data geplot. lndien de variabelen niet-lineair gerelateerd zijn, is het 
mogelijk om voor verschillende modellen47 te kiezen. Met het toetsen van de verschillende modellen 

is het mogelijk om te bepalen welk model het beste overeenkomt met de ingevoerde data. 

Na grondige analyse bleek het logaritmische model het beste overeen te komen met de ingevoerde 

data van elk van de vijf horeca locatieniveaus. Voor dit onderzoek wordt dan ook uitgegaan van een 
logaritmisch verband tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde van een horecalocatie. Het 

functieverband tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde wordt hierbij in SPSS op de volgende 
wijze omschreven: 

Y = bo + b, • log X 

Per horeca locatieniveau zal een dergelijk functieverband worden opgesteld. Y is in dit functieverband 

de huurwaarde per vierkante meter voor een standaard horecapand. X is de uitgaansintensiteit van 
een horecalocatie. 

47 SPSS ken! een elftal regressie modellen, te weten: lineair, logaritmisch, inverse, kwadratisch, kubiek, power, compound, 
S-curve, logistic, groei en exponentieel 
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7.3. Uitvoeren van de regressie analyses 

Met de preparatie van de inputdata is het nu mogelijk om per locatieniveau een regressie analyse uit 

te voeren. 

7 .3.1. I nterpretatie van de regressie analyse 

Om de uitkomsten uit de regressie analyses op de juiste manier te kunnen interpreteren, is het van 

belang dat grafieken en tabellen op de juiste manier gelezen warden. 
Grafieken zijn hierbij een middel bij uitstek om de relatie tussen de afhankelijke en de onafhankelijke 

variabele visueel te maken. De relatie tussen de variabelen wordt in een grafiek grafisch weerge

geven in de vorm van een puntenwolk waarin een regressielijn is afgebeeld. Deze regressielijn is een 

lijn die de relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele zo dicht mogelijk benaderd. 

Verklaring van de grafieken in SPSS 

Grafiek "Logaritmisch verband" 

Deze grafiek geeft het verband weer tussen de 
huurwaarde per vierkante meter en de uitgaans

intensiteit van een horecalocatie. Deze grafiek laat 

duidelijk zien dat er sprake is van een curvilineaire 

relatie tussen huurwaarde en de uitgaansintensiteit 

welke zich door de regressie lijn laat omschrijven. 

Grafiek "Lineair verband" 

Nadeel van een curvilineaire regressielijn is dat 
voor niet alle ingevoerde cases even duidelijk is wat 

de afwijking tot deze regressielijn is. Om dit grafisch 

duidelijk te maken bestaat de mogelijkheid om het 

regressie model te transformeren zodat er een 

lineair regressielijn ontstaat tussen de variabelen. 

Een lineair verband geeft een veel duidelijkere 

weergave van de relatie tussen de ingevoerde 
variabelen. Voor de uitgevoerde regressie analyses 

is de horizontale as getransfor-meerd zodat er een 

lineair verband ontstaat tussen de huurwaarde per 

vierkante meter en de logaritmische uitgaansinten

siteit van horecalocaties. 
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In de tabellen warden door het programma SPSS de resultaten van de regressie analyse getoond. 

De belangrijkste tabellen zijn de tabel waarin uitspraken warden gedaan ten aanzien van de sterkte 

van het verband tussen de ingevoerde variabelen en de tabel waarin de regressiecoefficienten van 
het functieverband warden weergegeven. 
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Verklaring van de tabellen in SPSS 

Tabet "Model Summary" 

Deze label zegt iets over de sterkte van de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijk variabele 

van het model. Om te achterhalen of er een duidelijke relatie bestaat tussen de ingevoerde 

variabelen wordt gekeken naar de R en de R Square (R2). Deze twee waarden worden dan ook 

nader uitgelegd. 

Model Summary 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R Square the Estimate 
1 ,873a .763 ,755 35,332 

a. Predictors: (Constant), Uitgaansintensiteit 

R R is de multipele correlatie coefficient. R geeft de correlatie weer tussen de onalhankelijke en 

afhankelijke variabele van het model. Waarde 1 geeft aan dat er een volledige correlatie bestaat 
tussen twee variabelen. Waarde o impliceert dat de variabelen helemaal niet met elkaar 
correleren. Een hoge waarde van R duidt dus op een sterke relatie tussen de variabelen. 

R Square R2 is het kwadraat van R en geeft aan hoeveel van de ingevoerde waarnemingen door het model 
word! verklaard. Hoe hoger R kwadraat, des te meer ingevoerde cases word! door het model 
verklaard. In de literatuur word! echter niet vermeld wat de waarde R kwadraat minimaal moet zijn. 

Tabet "Coefficients" 

Deze tabel geeft de coefficienten weer van het functieverband tussen de afhankelijke variabele Y 
en onafhankelijke variabele X. Om uiteindelijk een functieverband op te kunnen stellen word! 

gekeken naar de waarden van B. De eerste waarde van B is de waarde b0 in het functieverband. 

De tweede waarde is de waarde bl . 

Coefficients" 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) -228,088 51,663 -4,415 ,000 

Uitgaansintensiteit 79,684 8,118 ,873 9,816 ,000 

a. Dependent Variable: Huurwaarde per vierkante meter 

7.3.2. Uitkomsten van de regressie analyse 

In deze subparagraaf worden de uitkomsten van de vijf regressie analyses besproken. Allereerst 
wordt er gekeken naar de relatie tussen de ingevoerde variabelen om vervolgens per regressie 

analyse een functieverband op te kunnen stellen. 

Relatie tussen de variabelen 
Om te achterhalen of er een duidelijke relatie bestaat tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde 

wordt per regressie analyse gekeken naar de R en de R kwadraat. Over de grootte van de waarde 
van Ren R kwadraat zijn in de literatuur geen vaste richtlijnen. Wei geldt hoe groter Ren R kwadraat, 
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des te beter voorspelt de regressielijn het verband tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde. 

Voor dit onderzoek wordt aangenomen dat een R kwadraat van 40% als voldoende verklarend mag 

warden beschouwd.48 

In tabel 7.2 zijn de R en de R kwadraat van de vijf horeca locatieniveaus weergegeven. Af te lezen 

valt dat de R kwadraat voldoet aan de minimale eis van 40%. Dit betekent dat binnen de horeca 

locatieniveaus voldoende huurwaarden warden verklaard door de bijbehorende uitgaansintensiteit. 

Relatie tussen uitgaansintensiteit en huu1Wasrde 

Horeca locatieniveau R R2 

Horeca V 
Horeca IV 
Horeca Ill 
Horeca II 
Horeca 

Tabel 7.2. Relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele (vertrouwelijke gegevens) 

Functieverbanden 
Op basis van de R en de R kwadraat is aangetoond dat de relatie tussen de twee variabelen voldoen

de sterk is. De volgende stap is om op basis van de uitgevoerde regressie analyses per horeca 

locatieniveau een functieverband op te stellen. 

Het functieverband wordt in SPSS berekend via de methode van de kleinste kwadranten. Binnen 

deze methode warden b0 en b1 zodanig gekozen dat de som van de gekwadrateerde afwijking zo 

klein mogelijk is en dat het verband de ingevoerde variabelen dus zo goed mogelijk benaderd. 

In onderstaande tabel is voor elk van de vijf horeca locatieniveaus het functieverband opgesteld 
tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde van horecalocaties. 

Functieverbanden horecs locatieniveaus 

Horeca locatieniveau bO b1 Functieverband 

Horeca v y + .... .. logX 
Ho rec a IV y + ...... log X 
Horeca Ill y + .... .. . log X 
Horeca II y + .. .. .. . log X 
Horeca I y + .... .. . logX 

Tabel 7.3. Functieverbanden tussen huurwaarde en uitgaansintensiteit per horeca locatieniveau (vertrouwelijke gegevens) 

Op basis van bovenstaande functieverbanden is het mogelijk om voor elke willekeurige horecalocatie 

in Nederland een huurwaarde te bepalen. Met het bepalen van de uitgaansintensiteit van een locatie 

en het vervolgens invullen van deze intensiteit in het juiste functieverband wordt tot een huurwaarde 

voor de betreffende locatie gekomen. Deze huurwaardebepaling wordt in onderstaande aan de hand 

48 Dit percentage is vastgesteld naar aanleiding van een gesprek met de heer Heijs, docent in onderzoeksmethodologie aan 
de leerstoel vastgoedbeheer van de faculteit Bouwkunde aan de technische universiteit Eindhoven 
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van een voorbeeld duidelijk gemaakt. In het voorbeeld gaat het om een horeca V locatie in de 

gemeente Eindhoven. 

Voorbeeld 

lnterbrew heeft een horecapand op het oog op een horeca V locatie in de gemeente Eindhoven en 
wil graag de huurwaarde weten die op deze locatie gevraagd kan warden. De uitgaansintensiteit 
van een horeca V locatie in Eindhoven bedraagt ..... Deze waarde is berekend op basis van de 

gegevens uit hoofdstuk drie en vier. Het betreft hier een horeca V locatieniveau, dus dient deze 
waarde in het functieverband van het horeca V locatieniveau gestopt te warden. Oil resulteert in 

een huurwaarde van € . ... per vierkante meter voor een standaard horecapand op een horeca V 

locatie in Eindhoven. 

Opgemerkt dient te worden dat het in bovenstaand voorbeeld gaat om een huurwaarde per vierkante 

meter van een standaard horecapand. Om de huurwaarde per vierkante meter van een specifiek 

horecapand te kunnen bepalen, moet het aantal vierkante meters van het betreffende horecapand 

bekend zijn zodat een eventuele correctie kan plaatsvinden voor de grootte van het pand. 

7.4. Relatie tussen uitgaansintensiteit en huurwaarde horecavastgoed 

In dit hoofdstuk is op basis van een vijftal uitgevoerde regressie analyses tot een relatie gekomen 

tussen de huurwaarde van horecavastgoed en horecalocaties. Met dit hoofdstuk is dan ook antwoord 
gegeven op de probleemstelling uit hoofdstuk een: 

Probleemstelling 

Hoe kunnen horecalocaties op een objectieve manier gekwantificeerd warden, om zodoende een 
relatie te leggen tussen huurhoogte en locatiekarakteristieken van het horecavastgoed, zodat 

marktconforme huurprijzen kunnen warden gevraagd? 

Met het bepalen van de uitgaansintensiteit in deel A. van dit onderzoek was reeds tot een objectieve 

kwantificering van horecalocaties gekomen. Vervolgens is aan de hand van de huurgegevens van 

lnterbrew in dit hoofdstuk een relatie gelegd tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde voor het 

horecavastgoed. 

Met dit hoofdstuk is echter nog niet de doelstelling van dit onderzoek bereikt. De doelstelling was 

immers om deze relatie te vertalen naar een bruikbaar model voor lnterbrew. Het volgende hoofdstuk 

laat zien hoe de relatie tussen de uitgaansintensiteit en de huurwaarde van het horecavastgoed naar 

een gemakkelijk te hanteren model kan worden vertaald, zodat het voor lnterbrew mogelijk wordt om 

dit waarderingsmodel in de praktijk snel en eenvoudig toe te passen. 
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8. HUURWAARDERINGSMODEL HORECAVASTGOED 

In voorgaande hoofdstukken is op een theoretische onderbouwde manier gekomen tot een huur

waardebepaling van het horecavastgoed. Om deze methodiek in de dagelijkse praktijk toe te kunnen 

passen dient er een vertaling plaats te vinden naar een bruikbaar waarderingsmodel. 

De doelstelling zoals geformuleerd in hoofdstuk een betrof het ontwikkelen van een tool waarmee het 
voor lnterbrew mogelijk zou warden om op een eenvoudige manier de huurwaarde van het horeca

vastgoed op een bepaalde locatie te bepalen. Om aan deze doelstelling te voldoen, zal de theore

tische benadering van de huurwaarde van horecavastgoed, zoals deze in de vorige hoofdstukken tot 

stand is gekomen, vertaald moeten warden naar een bruikbaar model. In dit hoofdstuk vindt de 

vertaalslag van een theoretische benadering naar een bruikbaar model plaats. 

8.1. Samenvatting: In vijf stappen naar een huurwaarde voor horecavastgoed 

Om tot een huurwaarde van een horecapand te komen, moet een aantal stappen warden doorlopen. 

In deze paragraaf wordt in een vijftal stappen samengevat hoe in de vorige hoofdstukken is gekomen 

tot een huurwaarde van het horecavastgoed. 

Stap 1: Bepalen van het horeca locatieniveau 

De eerste stap is het bepalen van het horeca locatieniveau. Het horeca locatieniveau wordt bepaald 

aan de hand van een viertal kwaliteitsaspecten zoals gedefinieerd in hoofdstuk drie. Het betreft hier 

de kwaliteitsaspecten "mate van stedelijkheid", "de ligging binnen het stedelijk gebied", "de omvang 

van de horecalocatie" en "de functie van de horecalocatie". Voor horecalocaties buiten het centrum 

van steden dient tevens bepaald te worden of het om een horecalocatie gaat met veel of weinig 

horecapassanten. Met het vaststellen van de kwaliteitsaspecten van een horecalocatie kan het 
locatieniveau van elke willekeurige horecalocatie bepaald worden. 

Stap 2: Bepalen van de uitqaanscapaciteit 

De volgende stap is het bepalen van de uitgaanscapaciteit. De uitgaanscapaciteit wordt bepaald aan 

de hand van het inwonersaantal van een gemeente, de leeftijdsopbouw binnen deze gemeente en de 

kans op een horecabezoek per leeftijdsklasse. Deze gegevens worden door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) verstrekt. 

Uitgaanscapaciteit = L P(X1eeftijdsklasse) • Aantal inwoners(leeftijdsklasse) 

Eventueel dient er een correctie op de uitgaanscapaciteit plaatst te vinden voor toerisme. Binnen dit 

onderzoek is bepaald welke gemeenten gecorrigeerd moeten worden voor toerisme en met welke 

factor gecorrigeerd moet worden. 
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Stap 3: Bepalen van de uitqaansintensiteit van een locatie 

Met het berekenen van de uitgaanscapaciteit van gemeenten en het bepalen van het horeca locatie

niveau is de volgende stap het bepalen van de uitgaansintensiteit van een horecalocatie. De uit

gaansintensiteit wordt bepaald door de uitgaanscapaciteit van een gemeente te vermenigvuldigen 
met het indexcijfer van het locatieniveau. 

Uitgaansintensiteit = Bier-indexcijfer(locatieniveau stad of dorp) • Uitgaanscapaciteit(gemeente) 

De indexcijfers van de verschillende horeca locatieniveaus zijn in dit onderzoek bepaald aan de hand 

van de gemiddelde bieromzetten per locatieniveau. 

Stap 4: Bepalen van de vierkante meter huurprijs van een standaard horecapand 
Met de uitgaansintensiteit wordt aan elke willekeurige horecalocatie een (fictieve) waarde toegekend. 

De volgende stap is om aan de hand van deze waardering van horecalocaties te komen tot een 

huurwaarde voor de betreffende locatie. HieNoor is per locatieniveau een functieverband tussen de 

uitgaansintensiteit en de huurwaarde opgesteld (zie hoofdstuk zeven). Door de uitgaansintensiteit 

van een horecalocatie in het juiste functieverband te plaatsen kan de vierkante meter huurprijs 

bepaald worden. Deze huurwaarde impliceert de huurwaarde per vierkante meter van een standaard 
horecapand op de betreffende locatie. 

Stap 5: Bepalen van de huurwaarde van een specifiek horecapand 

De laatste stap is het transformeren van de berekende vierkante meter huurprijs naar een huurprijs 
voor een specifiek horecapand. HieNoor dient het aantal vierkante meters van het horecapand 

bekend te zijn, ondeNerdeeld naar een negental ruimtes. Door deze vierkante meters te vermenig

vuldigen met een weegfactor geldende voor de betreffende ruimte, wordt gekomen tot een gewogen 

aantal vierkante meters. Op basis van de gewogen vierkante meters wordt bepaald of er een cor

rectie moet plaatsvinden voor de grootte van het pand. Voor kleine panden wordt de huurwaarde per 

vierkante meter naar boven bijgesteld. Voor grote panden vindt een correctie naar beneden plaats. 

Stappen Benod1gde gegevens Gegevensbron 

1. Bepalen van het • Mate van stedelijkheid Zell bepalen 

horeca locatieniveau • Ligging binnen stedelijk gebied 
" " 

• Omvang van de horecalocatie 
" " 

• Functie van de horecalocatie 
" " 

2. Bepalen van de o lnwonersaantal van de gemeente CBS 
uitgaanscapaciteit • Leeftijdsopbouw van de gemeente 

" " 
• Kans op een horecabezoek 

" .. 
• Eventuele correctiefactor toerisme Onderliqqend onderzoek 

3. Bepalen van de • Horeca locatieniveau Bepaald in stap 1 
uitgaansintensiteit • Uitgaanscapaciteit Bepaald in stap 2 

• lndexcijfer van het locatieniveau Onderliaaend onderzoek 

4. Bepalen van de huurwaarde • Uitgaansintensiteit Bepaald in stap 3 
per m2 standaard horecapand • Functieverband horeca locatieniveau Onderliaaend onderzoek 

5. Bepalen van de huurwaarde • Huurwaarde standaard horecapand Bepaald in stap 4 

per m2 specifiek horecapand 
1

• Aantal m2 ondrverdeeld naar ruimte Zell opmeten 
• Correctiefactor pandgrootte Onderliaaend onderzoek 

Tabel 8.1. In vijf stappen naar een huurwaarde voor een specifiek horecapand 
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Met het doorlopen van deze vijf stappen is het mogelijk om tot een huurwaarde te komen voor elk 
willekeurig horecapand op elke willekeurige horecalocatie in Nederland. Om aan de doelstelling van 

dit onderzoek te voldoen dienen deze vijf stappen vertaald te warden naar een bruikbaar model voor 

lnterbrew. 

8.2. Waarderingsmodel ter bepaling van de huurwaarde van een horecapand 

Het te ontwikkelen model is bedoeld als hulpmiddel voor lnterbrew om op een snelle en eenvoudige 
manier tot een huurwaarde te komen. Het te ontwikkelen model dient dan oak op een dusdanige 

manier ontworpen te worden, dat met het invullen van zo min mogelijk gegevens het model zelf komt 

tot een berekening van de huurwaarde van een horecapand. 

Voor het ontwikkelen van een dergelijk model wordt gebruik gemaakt van Excel. Het model bestaat in 
principe uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het bepalen van de huurwaarde van een stan

daard horecapand. Het tweede onderdeel is het transformeren van deze berekende huurwaarde naar 

een huurwaarde voor het pand waarvan de gebruiker van het model de huurwaarde wil weten. 

8.2.1. Onderdeel A. Bepalen van de huurwaarde van een standaard horecapand 

Met het invullen van de adresgegevens van het horecapand en het bepalen van de kwaliteitsaspec

ten geldende voor de betreffende horecalocatie, bepaalt het model zelf de huurwaarde per vierkante 
meter voor een standaard horecapand voor de onderliggende horecalocatie. Om tot deze huur

waarde te komen berekent het model zelf het horeca locatieniveau, de uitgaanscapaciteit van de 
gemeente en de uitgaansintensiteit van de locatie. 

Het horeca locatieniveau 

Met het invullen van de kwaliteitsaspecten word! door het model het horeca locatieniveau bepaald. 

De kwaliteitsaspecten zijn dusdanig voorgeprogrammeerd dat de gebruiker gedwongen word! om 

de juiste keuze te maken. Zo is het niet mogelijk om bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam als een 

dorp te kwalificeren. 

De uitgaanscapaciteit 

Met het invullen van de adresgegevens is de gemeente bekend waarbinnen de horecalocatie is 

gelegen. Doordat binnen het model voor elke willekeurige gemeente in Nederland de uitgaans
capaciteit bekend is, word! met het invullen van de adresgegevens automatisch bepaald wat de 

uitgaanscapaciteit moet zijn van de onderliggende gemeente. 

De uitgaansintensiteit 

De uitgaansintensiteit word! bepaald aan de hand van de uitgaanscapaciteit van de gemeente en 

het betreffende horeca locatieniveau. 

De huurwaarde 

Met het bekend zijn van de uitgaansintensiteit en het horeca locatieniveau plaats het model 

vervolgens de uitgaansintensiteit in het functieverband van het juiste horeca locatieniveau. 
Hiermee wordt een huurwaarde per vierkante meter bepaald voor een standaard horecapand. 
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De bedoeling van het model is om de stappen die het model maakt op een visuele en overzichtelijke 

manier weer te geven. 

8.2.2. Onderdeel B. Bepalen van de huurwaarde van een specifiek horecapand 

In onderdeel A. is de huurwaarde van een standaard horecapand berekend. De volgende stap is om 

deze huurwaarde te transformeren naar een huurwaarde voor het horecapand waarvan de gebruiker 

de huurwaarde wil weten. Hiervoor dient per gedefinieerde ruimte het aantal vierkante meters inge

vuld te warden. Met het invullen van de vierkante meters warden deze vierkante meters door het 

model automatisch omgerekend naar gewogen vierkante meters. 

Op basis van het aantal gewogen vierkante meters bepaalt het model of de huurwaarde van het pand 

eventueel gecorrigeerd dient te warden voor pandgrootte. Met deze eventuele correctie wordt uit

eindelijk gekomen tot een huurwaarde per vierkante meter en een absolute huurwaarde voor het 

onderliggende horecapand. 

8.2.3. Cd-rom 

Bijgeleverde Cd-rom49 bevat het programma waarmee het mogelijk wordt om aan de hand van het 

bovenstaande model op een snelle en eenvoudige manier tot een huurwaarde voor een horecapand 

te komen. Het hoofdblad van dit Excel-bestand is bovenstaand model. Om echter binnen dit model tot 
een huurwaarde te komen zijn veel gegevens nodig. Deze gegevens liggen opgeslagen in een twaalf

tal achterliggende sheets. 

8.3. Het model in de praktijk 

In deze paragraaf wordt tenslotte het model in de praktijk toegepast. Allereerst wordt het model 

getoetst. Aan de hand van een viertal panden die vrij recentelijk zijn getaxeerd, wordt gekeken in 

hoeverre de huurwaarde die door het model wordt berekend, overeenkomt met de huurwaarde die in 

de praktijk is vastgesteld. Het betreft hier dus recentelijke taxaties die binnen de totstandkoming van 

het model niet zijn meegenomen. Vervolgens zal nag gekeken warden welke gevolgen het model 
heeft voor lnterbrew op portefeuilleniveau. 

8.3.1. Toetsing op pandniveau 

Op pandniveau wordt het model aan de hand van een viertal panden getoetst. Het betreft hier 

panden die vrij recentelijk intern en/ of extern zijn getaxeerd. 

Berqeijk: Hof 6 

De huidige huurprijs van het pand aan Hof 6 te Bergeijk ligt momenteel volgens lnterbrew veel te 

laag. lnterbrew heeft derhalve voor dit pand intern een nieuwe huurwaarde vastgesteld. Daarnaast 

heeft lnterbrew het pand door een externe partij laten taxeren. Onderstaande tabel geeft de 

huurwaarden weer, inclusief de huurwaarde zeals door het model berekend. 

49 Vanwege de vertrouwelijke aard van het model voor lnterbrew bevat deze scriptie geen Cd-rom 
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Hof 6. te Bergeijk 
Huidige huurprijs 
Huurwaarde externe taxatie (excl. woningen) 
Huurwaarde interne taxatie (excl. woningen) 
Huurwaardebe alin model 

Tabel 8.2. Huurwaarden Hof 6 (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

€ 
€ 
€ 
€ 

Zowel de interne als externe taxatie geven aan dat de huidige huurwaarde momenteel te laag is. De 

externe taxatie geeft echter een huurwaarde die bijna twee keer zo hoog is als de huurwaarde die 

door lnterbrew zelf is vastgesteld. Volgens lnterbrew ligt de externe taxatie dan ook veel te hoog. 

Het model berekent voor dit pand een huurwaarde van € ..... Deze huur ligt ongeveer € .... hog er dan 

de huur die door lnterbrew zelf is vastgesteld en ruim € .... lager dan de huurwaarde zoals deze door 

de externe partij is bepaald. Met het model dat een huurwaarde berekent die redelijk in de buurt ligt 

van de huurwaarde zoals intern door lnterbrew is vastgesteld, kan gesteld warden dat de externe 

waardebepaling veel te hoog is. 

Eindhoven: Strijpsestraat 182 

Het pand aan de Strijpsestraat 182 te Eindhoven is vrij recentelijk getaxeerd door een externe partij. 
Deze partij komt met een huurwaarde van € .... op jaarbasis, inclusief de bijbehorende woning. De 

huurwaarde van de woning wordt niet apart vermeld. Volgens lnterbrew kan voor een dergelijke 

woning een huur warden gevraagd die ligt rond de € ... . op jaarbasis. Het model berekent een 

huurwaarde van € ..... Binnen deze huurwaarde wordt echter geen rekening gehouden met de 

huurwaarde van de woning. 

Strijpsestraat 182. te Eindhoven 
Huidige huurprijs 
Huurwaarde externe taxatie (incl. woningen) 
Huurwaardebe alin model 

€ 
€ 
€ 

Tabel 8.3. Huurwaarden Strijpsestraat 182 (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Wordt er binnen de externe waardevaststelling eveneens geen rekening gehouden met de huur

waarde van de woning, dan kan gesteld warden dat de huurwaarde zoals door het model wordt 

bepaald vrij nauwkeurig overeenkomt met de huurwaarde zoals extern is vastgesteld. 

Eindhoven: Stratumseind 77-79 

Een ander pand in Eindhoven dat vrij recentelijk door externe partij is getaxeerd is het pand aan het 

Stratumseind 77-79. Exclusief de studentenkamers wordt een huurwaarde bepaald van € .... op 

jaarbasis. 

Stratumseind 77-79 

Huidige huurprijs 
Huurwaarde externe taxatie (excl. woningen) 
Huurwaardebe alin model 

€ 
€ 
€ 

Tabel 8.4. Huurwaarden Stratumseind 77-79 (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 
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Het model berekent een huurwaarde van € .. .. op jaarbasis. Opgemerkt dient te warden dat binnen 
deze berekening de bergruimte is gewaardeerd als zijnde keuken omdat deze momenteel ook als 

keuken warden gebruikt. Tevens is binnen deze berekening de kelderruimte wel meegenomen, daar 
waar deze in de externe waardevaststelling niet wordt gewaardeerd. 

De huurwaarde berekend aan de hand van het model ligt iets lager dan de huurwaarde zoals door de 
externe partij is vastgesteld. Oorzaak hiervan is dat de externe partij de binnenplaatsen vrij hoog 

waardeert. Toch kan gesteld warden dat het model de externe huurwaarde redelijk goed benadert. 

Nijmeqen: Grote markt 23 

Als laatste wordt het model getoetst op een pand aan de Grote Markt 23 te Nijmegen. Omdat de 
huidige huurwaarde te laag werd gevonden, is intern een nieuwe huurwaarde vastgesteld. De nieuwe 

huurwaarde ligt op € .... (exclusief woning). 

Wordt deze huurwaarde vergeleken met de huurwaarde zoals voorspeld door het model, dan blijkt 

andermaal dat het model een redelijke goede indicatie geeft van de vastgestelde huurwaarde. Het 
model berekent voor dit pand een huurwaarde van€ .... . 

Grote markt 23. te Nijmegen 
Huidige huurprijs 

Huurwaarde exteme taxatie (excl. woningen) 

Huurwaardebe alin model 

€ 
€ 
€ 

Tabel 8.5. Huurwaarden Grote markt 23 (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

Kort samengevat: Op basis van bovenstaande vier panden mag gesteld warden dat de huurwaarden 
van het model overeenkomen met de huurwaarden zoals deze recentelijk door lnterbrew zelf zijn 
vastgesteld, dan wel door externe partijen zijn vastgesteld. Geconcludeerd kan warden dat het model 

een goede weergave geeft van de huurprijzen zoals deze momenteel in de huidige markt gevraagd 
kunnen warden. 

8.3.2. Gevolgen op portefeuille niveau 

Met het gegeven dat het model een goede indicatie geeft van de huurprijzen zoals deze in de huidige 

markt gevraagd kunnen warden, wordt in deze subparagraaf ten slotte gekeken naar waardering van 

de totale portefeuille van lnterbrew. 

Aantal Totale Huurinkomsten 
Eigendom panden huurinkomsten a.d.h.v. model Verschil 
Eigen panden 

Huurpanden 

Totale portefeuille 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

Tabel 8.6. Huidige huurprijzen t.o.v. huurwaarden aan de hand van model (vertrouwelijke gegevens lnterbrew) 

... % 

... % 

... % 

Over de totale portefeuille gezien geeft het model geen grate atwijking in huurwaarde ten opzichte 

van de totale huurprijzen zoals deze momenteel warden gevraagd. Dit was ook te verwachten omdat 
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het model op de huurprijzen van de huidige portefeuille van lnterbrew is gebaseerd. Hiermee kan wel 

warden aangegeven dat het model een goede indicatie geeft van deze portefeuille. 

Wordt er gekeken naar de huurinkomsten van de eigen panden en de huurpanden ten opzichte van 

de berekende huurinkomsten van het model, dan berekent het model voor beide eigendommen een 

hogere huurinkomstentotaal, waarbij het verschil voor de eigen panden hoger ligt. 

De verwachting was dat voor de eigen panden over de gehele linie te lage huurprijzen zouden 

warden gevraagd. Dit blijkt inderdaad te kloppen, zei het dat het verschil over de gehele portefeuille 

beperkt is gebleven. Voor lnterbrew betekent dit echter wel dat het rendement voor de eigen panden 

positief kan warden bijgesteld. Met nieuwe mutaties is het zeker verstandig om de huidige huurprijzen 

recht te trekken opdat er een beter rendement en bedrijfsresultaat behaald kan warden. 

Het model berekent voor de huurpanden gehuurd van derden oak een totale huurinkomst die hoger 

ligt dan de huidige totale huurinkomsten. Hiervoor was echter de verwachting dat de huidige huren 

hoger zouden liggen dan de huren berekend aan de hand van het model. Ondanks dat het verschil 

minimaal is, berekent het model over de gehele linie dus toch een hogere totale huurprijs. De 

verklaring hiervoor is dat er een aantal panden tegen een zeer lage huurprijs wordt ingehuurd. Deze 
!age huurprijzen hebben een duidelijke uitwerking op de totale portefeuille, waardoor de totale 
huurinkomsten van alle huurpanden naar beneden wordt getrokken. 

8.4. Een huurwaarderingsmodel als hulpmiddel bij het vaststellen van huurprijzen 

In dit hoofdstuk is het model gepresenteerd waarmee het voor lnterbrew mogelijk wordt om op een 

snelle en eenvoudige manier tot een huurwaardebepaling van het horecavastgoed te komen. Met dit 

model is de doelstelling zoals geformuleerd in hoofdstuk een bereikt: 

' 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van een huurwaarderingsmodel voor lnterbrew welke een relatie legt tussen 

huurhoogte en locatiekarakteristieken van het horecavastgoed, waarmee op een eenvoudige wijze 

gekomen kan worden tot een huurwaarde voor het horecavastgoed. 

-

Bij het ontwikkelen van het model is getracht het model zo gebruiksvriendelijk te maken als mogelijk. 

De bedoeling van het model is dat het voor de medewerkers van lnterbrew als hulpmiddel gaat 

dienen bij het vaststellen van huurprijzen voor het horecavastgoed. Het model moet hiervoor op een 
makkelijke manier te hanteren zijn, zonder dat er ingewikkelde gegevens ingevuld dienen te warden. 
Bij een eerste toetsing van het model door de medewerkers van lnterbrew waren de reacties uiterst 

positief. Zowel over het gemak van het model als de resultaten was men zeer te spreken. De 

verwachting is dan oak dat dit onderzoek een goede bijdrage kan leveren aan de verdere profes

sionalisering van de vastgoedafdeling van lnterbrew. 

81 !n9ev 



Hooldstuk <l: Conclusles un n:=inbev9lingen 

9 . CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Met de liberalisering van de Europese markt is het belang dat bierbrouwerijen hebben bij het horeca

vastgoed zeer groat geworden. Het vastgoed is voor een brouwerlj· een buitengewoon belangrijk 

instrument geworden om bier aan de consument aan te bieden. 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt kart ingegaan op de belangrijkste conclusies van dit onderzoek. 
Vervolgens zal op basis van deze conclusies gekomen warden met een aantal aanbevelingen. 

9.1. Conclusies 

Binnen dit onderzoek is getracht op een theoretische manier tot een huurwaarde voor het horeca
vastgoed te komen. Hiervoor zijn een aantal stappen doorlopen. Allereerst is er gezocht naar een 

methodiek om tot een waardering van horecalocaties te komen. Vervolgens is gekeken hoe de 

huurwaarden van het horecavastgoed in de huidige markt liggen, om tot slot een relatie te kunnen 

leggen tussen bovenstaande twee aspecten. In onderstaande warden de belangrijkste conclusies van 
dit onderzoek toegelicht. 

9.1.1. Naar een inzicht in huurprijzen van het horecavastgoed 

Voordat tot een huurwaardebepaling van horecalocaties kon warden gekomen was inzicht nodig in de 

huurprijzen die voor het horecavastgoed warden gevraagd. lnterbrew beschikte hiervoor over een 

zeer uitgebreide database met huurgegevens. Het betrof hier echter absolute huurprijzen. Om inzicht 

te kunnen krijgen in de huurprijzen van het horecavastgoed was het noodzakelijk dat deze huren 

werden getransformeerd naar huurprijzen per vierkante meter. Hiervoor is van een ruim aantal 

panden het aantal vierkante meters ingemeten. Dit inmeten heeft veel tijd in beslag genomen, maar 
deze tijd heeft zich zeerzeker terugverdiend. Met de koppeling van financiele gegevens als 
huurprijzen en bieromzetten is veel inzicht verkregen in aspecten die voor dit onderzoek van belang 

waren. Er mag dan oak gesteld warden dat de vierkante meters de basis zijn geweest voor dit 

onderzoek. 

Met het koppelen van absolute huurprijzen aan vierkante metergegevens werd het mogelijk om huur

prijzen onderling met elkaar te vergelijken. Naast het feit dat deze koppeling noodzakelijk was binnen 

dit onderzoek, heeft deze koppeling op zichzelf al voor een aantal interessante uitkomsten gezorgd. 

Het vermoeden dat lnterbrew voor haar eigen panden vaak te lage huurprijzen vraagt, werd hiermee 

bevestigd. Vanwege de mogelijke bierpotentie die in een pand zit, wordt niet altijd het maximale uit de 
huur gehaald. Voor lnterbrew biedt dit inzicht voor de toekomst zeker kansen. De huren van de eigen 
panden kunnen hierdoor in de toekomst mogelijkerwijs positief warden bijgesteld. Daarnaast betaald 

lnterbrew aan de andere kant voor de panden die zij huurt van derden vaak een te hoge huurprijs. 

Oak dit inzicht biedt voor de toekomst zeker mogelijkheden. Voor lnterbrew betekent dit dat zij in de 

toekomst beter zal moeten onderhandelen over de huur die zij voor de huurpanden zal gaan betalen. 
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9.1.2. De praktijk vastgelegd op papier 

Met de locatiewaardering voor horecalocaties en het inzicht in huurprijzen van het horecavastgoed 

werd het mogelijk om een relatie te leggen tussen deze twee aspecten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 

het huurwaarderingsmodel uit het vorige hoofdstuk. Is met dit model alle kennis en ervaring, die door 

het vastgoedteam van lnterbrew in de dagelijkse praktijk wordt toegepast, vastgelegd? Het antwoord 
op deze vraag is simpelweg nee. 

Het ontwikkelde waarderingsmodel is gebaseerd op horecalocaties in heel Nederland. Hierdoor kan 

en mag het model enkel en alleen als een richtlijn worden gezien bij de huurprijsbepaling van het 

horecavastgoed. De gebruiker van het model moet in zijn achterhoofd houden dat elke horecalocatie 
uniek is en dat elk horecapand uniek is. Het model kan dan ook nooit of ten nimmer de juiste 

huurwaarde bepalen. De uitkomsten van het model zullen dus altijd door de gebruiker met de eigen 
kennis en ervaring op het gebied van horeca ge'interpreteerd moeten worden. 

Waarom is er binnen het model dan niet gekozen voor het weergeven van de huurwaarde binnen een 

bandbreedte in plaats van een exacte waarde zoals nu het geval is? De bandbreedtes die binnen het 

rekenprogramma SPSS bepaald werden, waren dusdanig groot dat deze geen toegevoegde waarde 
zouden hebben. Omdat het model in de praktijk gebruikt zal gaan worden door mensen die zelf over 

veel kennis op het gebied van horecavastgoed beschikken, is gekozen om de uitkomsten middels 

een exacte huurwaarde weer te geven. De gebruiker dient vervolgens de uitkomsten van het model 
met zijn eigen kennis en ervaring naar de praktijk te vertalen. 

9.1.3. Bruikbaarheid van het model in de toekomst 

De verwachting is dat de structuur van het model ook in de toekomst goed bruikbaar is. Voor de 
komende jaren zullen er geen noemenswaardige veranderingen plaats vinden ten aanzien van vraag 

en aanbod van horecalocaties. De vraag naar locaties in de centra van steden en dorpen zal nog 
altijd het grootst zijn, waardoor de huren op deze locaties door het mechanisme van vraag en aanbod 

hoog worden gehouden. Ook ten aanzien van de andere horecalocaties zullen geen grote 

veranderingen plaats vinden (zie hoofdstuk twee). Met het niet noemenswaardig veranderen van de 
vraag naar horecalocaties, is het model voor de komende jaren in de praktijk goed toe te passen. 

9.1.4. Up-to-date houden van het model: interne huurgegevens 

Het model zal daarentegen wel up-to-date gehouden moeten worden. Het model gaat uit van huur
prijzen zoals deze op dit moment door lnterbrew in de huidige markt worden gevraagd. Huurprijzen 

worden echter bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod en kunnen hierdoor ieder 
moment veranderen. Bij elke nieuwe mutatie zou het model dan ook door lnterbrew opnieuw 

gecontroleerd moeten worden. Dit is echter niet te doen omdat het aantal mutaties binnen lnterbrew 

zeer groot is. Daarbij is de verwachting dat de invloed van een enkele mutatie zeer beperkt zal zijn. 

Wei loont het om het model een keer per jaar te controleren. Jaarlijks vinden er binnen lnterbrew vele 
nieuwe huurprijsvaststellingen plaats, worden er panden afgestoten en nieuwe panden verhuurd. 

Deze transacties bij elkaar opgeteld zorgen mogelijkerwijs voor andere inzicht in huurprijzen. Op 

basis van de meest recente huurprijzen is het mogelijk om jaarlijks de regressie analyses in SPSS 
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opnieuw uit te voeren. De meest recente huurprijzen liggen binnen de download49 van lnterbrew 

opgeslagen. Met deze download kunnen de inputgegevens voor de regressie analyses op een 

eenvoudige wijze berekend worden waardoor de regressie analyses opnieuw uitgevoerd kunnen 
worden. Het resultaat van deze jaarlijkse controle is dat het model up-to-date wordt gehouden. 

Tevens wordt met deze controle rekening gehouden met de jaarlijkse indexatie van de huurprijzen. 

9.1.5. Up-to-date houden van het model: externe gegevensbronnen 

Naast de eigen gegevens van lnterbrew is het model gebaseerd op externe gegevens van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en het Bedrijfschap Horeca & Catering. Ook deze gegevens zijn 

aan verandering onderheven. Het model is op een dusdanige manier ontwikkeld dat deze gegevens 

jaarlijks opnieuw ge"implementeerd kunnen worden zonder dat het model in zijn geheel aangepast 

dient te worden. Hierdoor blijft het model ook in de toekomst bruikbaar en wordt de huurwaarde 
continu bepaald aan de hand van de meest recente gegevens. 

9.1.6. Aannames en steekproefomvang 

Binnen de conclusies dient er iets vermeld te worden over de aannames die binnen dit onderzoek zijn 
gemaakt en de steekproefomvang waarop dit onderzoek is gebaseerd. Om tot de gewenste resul
taten te komen was het noodzakelijk om een aantal aannames te doen. Voor zover mogelijk zijn de 

meeste aannames met de kennis en ervaring van de vastgoedafdeling van lnterbrew in de praktijk 

getoetst en aan de hand hiervan eventueel bijgesteld. Door deze koppeling met de praktijk te maken 

kon telkens de betrouwbaarheid van de aannames vastgesteld worden. 

Naast aannames zijn veel uitkomsten binnen dit onderzoek gebaseerd op uitkomsten verkregen aan 

de hand van een steekproef onder horecapanden van lnterbrew. Vanwege de grote vertrouwelijkheid 

van deze gegevens was het niet mogelijk om gegevens van andere brouwerijen hierin mee te nemen. 

Vandaar dat het onderzoek beperkt is gebleven tot de gegevens van lnterbrew. 

Gedurende het onderzoek is geconcludeerd dat vanaf een zekere steekproefomvang de resultaten 

zich aan het stabiliseren waren. Dit gebeurde bij een omvang van 500 panden. Dit werd als een 

bevestiging gezien van de oude statistische wijsheden dat met het bereiken van een dusdanige 

steekproefomvang de uitkomsten niet meer noemenswaardig zullen veranderen. Om er zeker van te 
zijn dat de verkregen uitkomsten een goede indicatie van de werkelijkheid zouden geven, is er uit

eindelijk voor gekozen om de steekproef uit te breiden. 

9.1. 7. Consequenties voor de huurprijsvaststelling binnen lnterbrew 

Met dit onderzoek heeft lnterbrew een model in handen gekregen waarmee zij de huurprijzen van het 

horecavastgoed kan vaststellen. De berekende huurwaarde van het model kan hierbij dienen als 

richtlijn om tot een marktconforme huurwaarde van het horecavastgoed te komen. Op basis van het 

model is het mogelijk geworden om verkeerde taxaties (zowel intern als extern) te signaleren. Voor 

lnterbrew betekent dit dat zij met het model een hulpmiddel in handen heeft gekregen om te contro

leren of tot een juiste huurwaarde wordt gekomen. Naast een huurprijsvaststelling gebaseerd op 

49 Gegevensbestand waarin alle gegevens zoals huurprijzen, vierkante meters, biervolume e.d. van de horecapanden van 
lnterbrew liggen opgeslagen 
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kennis en ervaringen vanuit de praktijk, is het voor lnterbrew nu eveneens mogelijk om deze huur

prijsvaststelling met data te onderbouwen. Dit zal de verdere professionalisering van de vastgoedaf

deling zeker ten goede kunnen komen. 

9.2. Aanbevelingen 

Op een aantal aspecten is vanwege de omvang van het onderzoek of vanwege de complexiteit ervan 

niet dieper ingegaan. De wens om ook deze aspecten in de toekomst bij de huurprijsbepaling van het 

horecavastgoed mee te nemen is echter wel degelijk aanwezig. 

9.2.1. De invloed van demografische ontwikkelingen 

Het aantal horecapassanten aan een locatie wordt binnen dit onderzoek gezien als de belangrijkste 

waardebepalende factor voor horecalocaties. Om tot een benadering van het aantal horecapassanten 
te komen is gekeken naar het aantal inwoners van een gemeente en de leeftijdsopbouw binnen de 

betretfende gemeente. Naast leeftijd spelen echter ook andere factoren een rol bij het al dan niet 

bezoeken van een horecagelegenheid. De etnische achtergrond, de sociaal-economische positie of 

de woonsituatie zijn allen factoren die van invloed kunnen zijn op de het al dan niet bezoeken van 

een horecagelegenheid. Binnen dit onderzoek is geen rekening gehouden met deze factoren . Er 

wordt dan ook aanbevolen om te onderzoeken in hoeverre andere demografische gegevens van 

invloed zijn op de berekende uitgaanscapaciteit van een horecalocatie. 

9.2.2. De invloed van commerciele eisen en overheidseisen 

Binnen dit onderzoek is telkens uitgegaan van een "horecaklaar'' pand. Onder een horecaklaar pand 

wordt verstaan een horecapand dat voldoet aan alle eisen om een horecabedrijf te beginnen. Naast 

het feit dat er op de locatie een bestemmingsplan moet rusten, moet het pand zelf ook aan tal van 

wettelijke randvoorwaarden voldoen alvorens het eerste biertje over de toonbank kan vloeien. Hierbij 

moet gedacht worden aan eisen ten aanzien van geluidsisolatie, (brand)veiligheid en geuroverlast. Al 

deze eisen hebben invloed op de waarde van een pand en dus ook op de gevraagde huurprijs. 

Binnen lnterbrew wordt reeds gebruik gemaakt van een technisch opnamemodel waarmee op een 

gestandaardiseerde wijze het onderhoud van een pand in beeld wordt gebracht. Dit opnamemodel 
wordt momenteel gebruikt om het beheer van de panden inzichtelijk te maken. Dit model zou ook 

gebruikt kunnen worden om de kosten en risico's in beeld te brengen die nodig zijn om een pand 

"horecaklaar'' te maken. Met een koppeling tussen het huurwaarderingsmodel en het opnamemodel 

kan de waarde van een horecapand op een goede manier worden geschat. Momenteel wordt er 

binnen lnterbrew gekeken op welke wijze aan een dergelijke koppeling invulling kan worden gegeven. 

9.2.3. Postcode-verfijning binnen het model 

De commerciele afdeling van lmmobrew is op een gegeven moment gevraagd om al haar horecapan

den in te delen naar horeca locatieniveau. Na bestudering van de locatieniveaus die door de 

commerciele afdeling aan de panden was toebedeeld, was de conclusie dat ook bij de commerciele 

afdeling van lmmobrew nog altijd het horecabelang meespeelde bij de indeling naar niveau. Panden 
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op mindere locaties, maar die wel veel hectoliters bier verkopen, werden toch nog redelijk vaak onder 
een horeca V locatieniveau geplaatst. Om dit in de toekomst te voorkomen is er voor gekozen om 

binnen het waarderingsmodel de gebruiker op basis van puur en alleen de kwaliteitsaspecten van 

locaties te dwingen om tot het juiste locatieniveau te komen. 

Het eerste kwaliteitsaspect (de mate van stedelijkheid) wordt hierbij reeds door het model zelf 
bepaald. Aan de hand van de postcode weet het model om welke gemeente het gaat en bepaald of 

deze gemeente een stad of een dorp is. Onderzocht zou kunnen warden in hoeverre het mogelijk is 

om op basis van postcode direct het locatieniveau te bepalen. 

9.2.4. Gebruik van het model buiten de Nederlandse grenzen 

Dit onderzoek is gebaseerd op bevindingen binnen de Nederlandse horecavastgoedmarkt. InBev is 
echter een internationaal bedrijf. Horecavastgoed is niet in ieder land een instrument dat bijdraagt 

aan de bierverkoop binnen de horecabranche. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in wetgeving en 

door andere, meer landspecifieke, oorzaken. Binnen West Europa, en dan vooral binnen de traditio

nele bierlanden als Belgie en Duitsland, zijn de markten wel goed vergelijkbaar met de Nederlandse 
markt. De uitgangspunten en de denkwijze van dit onderzoek zouden dan ook mogelijk geexporteerd 
kunnen warden naar deze landen. 

Vanaf 1 januari 2006 gaat Locatus de Belgische winkelmarkt in kaart brengen50 Naast winkelinfor
matie brengt Locatus ook de leisure functie in binnenstedelijke gebieden in beeld, waaronder de 

horecagelegenheden. InBev heeft reeds voor de Nederlandse markt een contract met Locatus. Het in 
kaart brengen van de Belgische markt biedt InBev een grate kans om ook in Belgie inzicht te krijgen 
in de ligging van horecapanden. Een gevolg zou kunnen zijn dat dit onderzoek ook voor het 

horecavastgoed in Belgie wordt toegepast. Binnen InBev wordt momenteel gekeken naar deze moge
lijkheid. 

Met bovenstaande bevindingen wordt hierbij het bierglas teruggegeven aan lnterbrew en zal de 

schrijver van dit onderzoek met een welverdiend gevoel van een heerlijk vol glas bier gaan genieten. 

December, 2005 

50 Vastgoedmarkt, Locatus ook naar Belgie, (Artikel, nieuwsbrief 16-11 -2005) 
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