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ochmeo vostgoed Voorwoord 

VOORWOORD 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de studie tot Master of 
science aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd ter afronding van mijn 
studie aan de faculteit Bouwkunde bij de leerstoel Vastgoedbeheer. 

Gedurende het onderzoek heb ik me verdiept en verbreed in de problematiek omtrent de invloed van 
nieuwe grootschalige detailhandelslocaties op het winkelgedrag van consumenten. Om daar 
uitspraken over te kunnen doen heb ik allereerst aan de hand van literatuurstudie en later door 
middel van een veldonderzoek de invloed op het consumentengedrag achterhaald. Hierbij heb ik 
gebruik gemaakt van een conjunct keuze-experiment. 

Dit voorwoord is bij uitstek de plaats om een woord van dank uit te spreken. Voor het ter beschikking 
stellen van een afstudeerplaats en het voorzien van de benodigde informatie ben ik de mensen van 
Achmea Vastgoed te Amsterdam zeer dankbaar. lk wil dan ook graag alle personen, die werkzaam zijn 
bij Achmea Vastgoed, danken voor hun bijdrage aan het onderzoek en de prettige werksfeer tijdens 
het afgelopen jaar. 

Tevens wil ik de leden van mijn afstudeercommissie, die bijgedragen hebben aan de totstandkoming 
van dit onderzoek, bedanken voor de vele adviezen, ondersteuning en plezierige samenwerking. 
Namens Achmea Vastgoed heeft Marieke van Kamp mij gedurende het afstudeertraject bijgestaan en 
vanuit de Technische Universiteit Eindhoven mocht ik begeleiding ontvangen van Ingrid Janssen, 
Aloys Borgers en Willem Keeris. In verband met het afscheid van Willem Keeris aan de TU/e is zijn 
eindtaak als voorzitter van mijn afstudeercommissie overgenomen door Jos Smeets. 

Tot slot wil ik bij deze van de gelegenheid gebruik maken om mijn familie , Rogier en mijn vrienden 
bedanken voor de steun en een luisterend oor gedurende mijn afstuderen. 

lk wens u bij het lezen van deze rapportage veel leesplezier toe. 

Sanne van Swaaij 
Amsterdam,juli 2004 
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SAMENVATIING 

Aanleiding 
Door de versoepeling van de overheidsregulering met betrekking tot grootschalige 
winkelconcentraties zijn deze in aantal de laatste tijd in grote mate toegenomen. Door deze toename 
van grootschalige detailhandelslocaties verwacht men ook grote veranderingen in het winkelgedrag 
van consumenten. Wat kan betekenen dat consumenten wegblijven uit hun bestaande 
winkelgebieden. Dit zou vervolgens weer kunnen leiden tot faillissementen en dus ook tot leegstand 
in de winkelportefeuille van de institutionele belegger. 

Doelstelling en afbakening 
Het is van belang voor institutionele beleggers, om een duidelijk beeld te hebben van de invloed van 
grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van consumenten. De doelstelling van het onderzoek 
is daarom als volgt geformuleerd: 

"Het onderzoeken van de invloed van nieuwe grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van 
consumenten." 

Dit onderzoek richt zich op grootschalige detailhandelslocaties, die perifeer gevestigd zijn (PGD
locaties). Daarbij is het onderzoek toegespitst op niet-dagelijkse voorzieningen met uitzondering van 
de mode branche, aangezien de overheid de touwtjes op dit gebied (nog) vrij strak houdt. 

De onderzoeksopzet 
Allereerst is er aan de hand van een literatuuronderzoek een analyse gemaakt over de PGD-locaties en 
de invloed van deze locaties op het bestaande winkelapparaat. In aanvulling hierop is een 
veldonderzoek gehouden. 

In het veldonderzoek is gebruik gemaakt van een conjunct keuze-experiment, welke in het bijzonder 
geschikt is voor het meten van preferenties van nog niet bestaande altematieven, zoals in dit 
onderzoek. Om het veldonderzoek te kunnen uitvoeren zijn eerst vanuit de literatuur de kenmerken 
geanalyseerd, die invloed kunnen hebben op het winkelgedrag van consumenten. Vervolgens zijn de 
kenmerken voorgelegd aan professionals, om te bepalen welke kenmerken het meeste van belang 
worden geacht en in het conjunct keuze-experiment meegenomen dienen te worden . 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is het mogelijk om de kans te bepalen dat een consument 
een nieuwe PGD-locatie bezoekt. Daarbij is het ook mogelijk om aan de hand van deze resultaten de 
veranderingen in het winkelgedrag van consumenten m.b.t. de bestaande winkelgebieden te bepalen. 

Literatuuronderzoe k 
Uit de literatuurstudie zijn de volgende punten m.b.t. de invloed van PGD-locaties op het 
winkelgedrag van consumenten naar voren gekomen: 
• De branches sport/kamperen, elektronica en speelgoed op PGD-locaties hebben naar verwachting 

een grotere invloed op de binnenstad, de stadsdeelcentra en de wijkwinkelcentra. De andere 
branches doe-het-zelf, in-en-om het huis en auto/fiets hebben naar verwachting meer invloed op 
grootschalige detailhandelslocaties in de stad; 

• Specifieke kenmerken die relevant zijn voor het consumentengedrag zijn prijs, kwaliteit, reistijd 
en vermaak; 

• De schaalgrootte en het retail-/leisureniveau zijn belangrijk bij het bepalen van de invloed van 
perifere grootschalige locaties op het bestaande winkelapparaat. Uit de literatuur komt naar 
voren dat PGD-locaties meer invloed hebben op de winkelgebieden met een kleine schaalgrootte 
(monofunctionele centra) dan op winkelgebieden met een grote schaalgrootte (multifunctionele 
centra) . 

Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het moeilijk is om een vinger te leggen op de mate 
van invloed van nieuwe PGD-locaties op het bestaande winkelapparaat. Daarom is er gekozen om een 
veldonderzoek te doen om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag van dit onderzoek. 
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Empirisch onderzoek 
De volgende kenmerken, die het winkelgedrag van consumenten bepalen, zijn in het veldonderzoek 
meegenomen: 

1. Reistijd met de auto; 
2. Prijs-/kwaliteitsniveau; 
3. Presentatie winkelcentrum; 
4. Vermaak; 
s. Vestiging verschillende branches: 

- Elektroncia; 
- Sport/kamperen; 
- Speelgoed; 
- Auto/fiets; 
- In-en-om het huis; 
- Doe-het-zelf. 

Conjunct keuze-experiment 
Aangezien er nog niet voldoende data beschikbaar is om een gedegen veldonderzoek te kunnen doen 
onder de bestaande PGD-locaties, is er gekozen voor een conjunct keuze-experiment. Door middel van 
deze techniek is het mogelijk om voor nog niet bestaande PGD-locaties de kans te bepalen dat een 
consument deze gaat bezoeken. 

Ten behoeve van deze techniek is in een enquete een aantal denkbeeldige PGD-locaties beschreven, 
welke vervolgens door een groep respondenten zijn beoordeeld. De PGD-locaties verschillen op de 
bovenstaande kenmerken systematisch van elkaar. De enquete is uitgevoerd in de gemeente 
Amersfoort. 

Door het keuzegedrag van de respondenten in verband te brengen met de kenmerken van de PGD
locatie kan bepaald worden in welke mate de afzonderlijke kenmerken van invloed zijn op het 
winkelgedrag . Vervolgens kan aan de hand van een model voor iedere kenmerkcombinatie van een 
PGD-locatie voorspeld worden wat de kans is dat een respondent voor deze locatie kiest en wat de 
invloed van deze nieuwe perifere locatie is op het bestaande winkelapparaat. 

Behalve het conjunct keuze-onderdeel is ook een aantal algemene vragen in de enquete opgenomen. 
Hierin is gevraagd naar gegevens van de consumenten betreffende: de postcode, het geslacht, de 
leeftijdscategorie, het opleidingsniveau en hun huidige winkelgedrag . Het doel van deze vragen is om 
een beeld te kunnen schetsen van de respondenten en haar huidige winkelgedrag (dus zonder 
toevoeging van een PGD-locatie). 

Onderzoeksresultaten 
Dit onderzoek beperkt zich tot een kleine steekproef uit de gemeente Amersfoort. Daarbij is uit de 
analyse van de respondenten naar voren gekomen dat de respondenten grotendeels in de 
leeftijdscategorie 20 tot 6 5 jaar vallen . De leeftijdscategorieen die in het onderzoek minimaal 
vertegenwoordigd zijn, zullen naar verwachting in mindere mate kiezen voor een nieuwe PGD-locatie. 
Dit omdat deze leeftijdscategorieen vaak minder mobiel zijn. De resultaten m.b.t. de kans dat een 
consument een nieuwe PGD-locatie bezoekt zijn positiever, dan wanneer alle leeftijdscategorieen 
evenredig waren vertegenwoordigd. Daarbij is het grootste gedeelte van de respondenten hoger 
en/of wetenschappelijk onderwezen. Dit geeft, mede door het relatief geringe aantal respondenten, 
geen representatiefbeeld van de werkelijkheid. 
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Uit de resultaten van het conjunct keuze-onderdeel {zie figuur 1), is het volgende naar voren 
gekomen: 
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• 2. Gemiddelde prijs- / kwaliteitsverh ouding 

• 3. Hoge kwaliteit en relatief duur 

• 1. Elektronica: aanwezig 

• 2. Ele ktronica: niet aanwezig 

01. Speelgoed: aanwezig 

0 2. Speelgoed: niet aanwezig 

• t. Sport/kamperen: aanwezig 

• 2. Sport/ kamperen: niet aanwezig 

CJ 1.Auto/fiets : aanwezig 

C 2. Auto/fiets: niet aanwezig 

• t. In-en-om het huis: aanwezig 

• 2. In-en-om het huis: niet aanwezig 

01 . Doe-het-zelf: aanwezig 

0 2. Doe-het-zelf: niet aan w ezig 

• 1. Hoogwaardig verblijfsklimaat 

• 2. Normaal verblijfsklimaat 

• 1. Qua entertainment een belevenis 

• 2. Qua entertainment niet zo veel te beleven 

• 1. Circa 10 minuten reistijd met de auto 

• 2. Circa 20 m inuten reistijd met de auto 

• 3. Circa 30 minuten reistijd met de auto 

Figuur 1: Waardering kenmerken en niveaus 

De kenmerken "prijs-/ kwaliteitsverhouding", "de aanwezigheid van de branchegraepen (in-en
om het huis, sport/kamperen, elektranica, speelgoed, doe-het-zelf en auto/fiets)" en "afstand", 
hebben invloed op de waardering van een PGD-locatie. 

De kenmerken "vermaak" en "presentatie" hebben daarentegen niet of nauwelijks invloed op de 
waardering van consumenten voor een nieuwe PGD-locatie. 

Daarbij komt naar voren dat de aanwezigheid van "vermaak" in combinatie met een "lage prijs en 
een gemiddelde kwaliteit" gewaardeerd wordt. De aanwezigheid van "vermaak" in combinatie 
met een "hoge prijs en een goede kwaliteit" wordt niet gewaardeerd. 

De branchegraep auto/fiets heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van een nieuwe 
PGD-locatie. Een verklaring hiervoor is dat de respondent deze branchegraep niet in een dergelijke 
formule (een megacentrumformule) vindt passen en eerder geneigd is om naar de bestaande 
autoboulevards te gaan of voor de eigen autodealer te kiezen {loyalty). 

Opvallend is dat de branchegraep doe-het-zelf een van de laagste waarderingen heeft. Uit de 
literatuur komt deze branchegraep juist naar voren als een branchegraep die populair is op 
perifere locaties . Een verklaring hiervoor is dat de specifieke kenmerken van de bestaande locaties 
{bijvoorbeeld gratis en voldoende parkeergelegenheid) in grate mate overeen komen met de 
kenmerken van de nieuwe PGD-locaties. De consumenten zullen aan de hand van de specifieke 
kenmerkcombinaties, die in grate mate overeen komen met de bestaande situatie, minder snel in 
de enquete aangeven dat ze naar deze nieuwe locatie toegaan . Daarbij is in de analyse van 
Amersfoort naar voren gekomen dater reeds veel doe-het-zelf-winkels in het winkelgebied aan de 
Amsterdamseweg zitten. 
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De kruis-effecten, die de verandering van het winkelgedrag van consumenten door de aanwezigheid 
van branchegroepen op de nieuwe PGD-locatie weergeven, zijn de volgende: 
• Uit de resultaten komt naar voren dat voor de meeste kruis-effecten het niet mogelijk is om een 

extra invloed te bepalen van de aanwezigheid van branchegroepen op het bestaande 
winkelapparaat. In dit onderzoek met de huidige dataset zijn nauwelijks specifieke effecten aan 
te tonen, maar een meer omvangrijkere dataset zou wel tot meer specifieke effecten kunnen 
lei den; 

• Het enige effect dat wel aangetoond kan worden is de aanwezigheid van de branchegroep 
auto/fiets op een PGD-locaties op circa 10 minuten reistijd. Deze heeft namelijk een grotere 
negatieve invloed op winkelgebieden waar de branchegroep auto/fiets veel voorkomt; 

• Bij deze dataset komt er naar voren dat een nieuwe PGD-locatie (behalve bij de aanwezigheid van 
de branchegroep auto/fiets) procentueel evenveel invloed heeft op het winkelgedrag van de 
consumenten voor de verschillende type winkelgebieden. Op basis van dit onderzoek met deze 
dataset is er vooralsnog geen bewijs geleverd dat er verschillen zijn in invloed op het 
winkelgedrag van consumenten voor de verscheidene winkelgebieden. 

Model 
Om de invloed van de eerder genoemde kenmerken te kunnen berekenen is er een model 
gegenereerd. Dit model (op bijgevoegde Cd-rom) voorspelt de kans dat de consument een dergelijke 
nieuwe PGD-locatie bezoekt (het gaat hier dus niet om het aantal aankopen) en wat de invloed is op 
het bestaande winkelapparaat van Amersfoort. 

Dit model is specifiek bruikbaar voor de gemeente Amersfoort. Onder voorbehoud is het mogelijk dit 
model te gebruiken voor andere gemeenten die een vergelijkbare winkelopzet/-structuur hebben . Om 
dit model voor andere gemeenten te kunnen gebruiken dient het model ingevuld te worden voor de 
gemeente Amersfoort. Vervolgens kunnen de geconstrueerde invloeden geprojecteerd worden op de 
winkelgebieden in de andere gemeenten. 

Conclusies 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het voor een institutionele belegger interessant is om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen van PGD-locaties. Dit omdat deze nieuwe locaties een grote 
invloed kunnen hebben op het bestaande winkelapparaat. De mate van invloed is hierbij afhankelijk 
van de specifieke kenmerken van deze locaties. 

Het veldonderzoek is in kleine mate complementair aan het literatuuronderzoek. In dit veldonderzoek 
is er vooralsnog niet of nauwelijks bewijs geleverd dat er verschillen zijn in invloed op het 
winkelgedrag van consumenten op de verscheidene bestaande winkelgebieden. De invloed van een 
PGD-locatie op de verschillende winkelgebieden is dus in princippe procentueel gelijk. Uit het 
veldonderzoek is wel naar voren gekomen dat de specifieke kenmerken, welke relevant zijn voor het 
consumentengedrag, overeenkomen met de conclusies uit het literatuuronderzoek. 

Uit de resultaten van het veldonderzoek is naar voren gekomen dat de te verwachte invloed (m.b.t . het 
aantal bezoekers) van een PGD-locatie op het winkelgedrag van consumenten kan oplopen tot een 
vermindering van zo'n 25 tot 30% van het aantal bezoekers. Deze invloed is hierbij met name 
afhankelijk van de kenmerken afstand, aanwezigheid branches en prijs-/ kwaliteitsverhouding op de 
PGD-locatie. Hierbij moet gedacht worden aan een PGD-locatie met de volgende niveaus van de 
kenmerken: "gemiddelde kwaliteit en een relatief lage prijs" en de aanwezigheid van de 
branchegroepen "elektronica", "speelgoed", "sport/kamperen", "in-en-om het huis" en "doe-het-zelf'. 

Bij de concurrentie van een "middelmatige" PGD-locatie op het winkelgedrag van consumenten moet 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een afname van circa 10% van het aantal bezoekers. Hierbij heeft de 
nieuwe PGD-locatie de volgende kenmerk-niveaus: "Gemiddelde prijs-/ kwaliteitsverhouding" en de 
aanwezigheid van de branchegroepen "in-en-om het huis" en "doe-het-zelf'. 

Dit onderzoek dient gezien te worden als een "aanzet" om grip te krijgen op het over het algemeen 
nog onbekende terrein van de invloed van perifere grootschalige detailhandel op het bestaande 
winkelapparaat. 
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en opzet onderzoek 

1.1 Aanleiding 
De onvoorspelbaarheid van de markt lijkt keer op keer producenten te verassen. Het idee dat een 
onderneming op haar lauweren kan rusten is definitief voorbij. Het niet inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt, die veranderingen teweeg brengen in economische 
activiteiten en deze op de juiste manier te interpreteren, leidt vaak tot pijnlijke gewaarwordingen, 
zoals producten die van de markt verdwijnen [Buvelot, 2002]. 

Deze zelfde onvoorspelbaarheid van de markt speelt ook een grote rol op de winkelvastgoedmarkt. 
Het is dus erg belangrijk om in te spelen op de vraagzijde van de winkelmarkt, oftewel op de wensen 
van de consument. Bij het "product" winkelgebied is net als ieder ander product de consument die 
belangrijkste determinant is voor de prestaties ervan, want zij zorgt er namelijk voor dat de retailers 
blijven huren en dat beleggers uiteindelijk een goed rendement hebben op hun investering. Doordat 
er daarnaast ook steeds meer sprake is van een toenemende competitieve markt voor het 
winkelgebied wordt kennis van veranderingen in de markt en van de reactie van het 
consumentengedrag hierop steeds belangrijker 

Dus om de vraagzijde van de markt in beeld te kunnen brengen is het noodzakelijk om kennis te 
hebben van zowel de marktontwikkelingen als het gedrag van de spelers in deze markt. 

1.1.1 Marktontwikkelingen 
De ontwikkelingen die indirect invloed hebben op het vastgoedbeleid van de institutionele beleggers 
vloeien vrijwel allemaal voort uit de macro-ontwikkelingen vanuit de markt. Deze ontwikkelingen 
worden hieronder uitgesplitst in technologische, maatschappelijke, economische en politieke 
ontwikkelingen (zie bijlage 3). 

Technologisch 
Door de komst van internet en de snelle communicatiemogelijkheden zijn de afstanden relatief 
kleiner geworden en het aanbod van informatie toegenomen [Visser, 2002]. Het gevolg hiervan is dat 
consumenten steeds beter gei"nformeerd raken en hierdoor dus bewuster een keuze voor een 
bepaalde winkellocatie maken . Winkels zijn door de ontstane prijsconcurrentie steeds vaker 
gedwongen de prijzen te verlagen of de kwaliteit te verbeteren . Om de winstmarge toch te blijven 
vergroten wordt het dus steeds noodzakelijker om in de kostenkant te gaan snijden, zoals 
bijvoorbeeld in de huisvesting van de winkel. Hierdoor wordt het steeds interessanter voor winkels 
om naar de periferie te trekken . 

Maatschappelijk 
Er worden steeds meer combinaties tussen diverse vormen van tijdsbesteding gemaakt, zoals werken, 
huishouden, zorgen, winkelen, leren en andere activiteiten. Slim combineren van tijdsbesteding heeft 
dikwijls grensvervaging tussen leefsferen tot gevolg . Consumenten reageren dan ook op de nieuwe 
ontwikkelingen binnen het winkelapparaat, waar door onder andere schaalvergroting in de periferie 
ingespeeld wordt op de consument die, door het combineren van activiteiten, zijn tijdsbesteding zo 
efficient mogelijk wil indelen . 

Economisch 
Op basis van de laatste gegevens van Locatus [Locatus, 2003] neemt het winkelaanbod in snel tempo 
toe. Locatus-cijfers geven aan dat er de afgelopen vijf jaar een netto groei heeft plaatsgevonden van 
14%, oftewel circa 3 mln m2 netto verkoopvloeroppervlakte. Ervan uitgaande dater oak meters uit de 
markt verdwijnen, is het aantal uitbreidingsmeters uiteraard aanzienlijk groter. 

De tabel 1.1 en figuur 1.1 laten een belangrijk deel van de dynamiek zien; de toename van 
winkelmeters vindt niet op alle typen locaties in even grote mate plaats. Grote groeiers zijn onder 
andere de grootschalige detailhandelslocaties [Haringsma, 2003]. 
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Ontwikkeling verkoopvloeroppervlak in Nederland 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ontw. 

Binnenstad 1.990 2.000 2.000 1.930 1.820 1.930 97% 0/-
Hoofdwin kelgebied 3.480 3.700 4 .010 4.030 4.010 4.140 119% ++ 
Kernverzorgend centrum 3,530 3.580 3.470 3.320 3.580 3.770 107% + 
Stadsdeelcentrum 960 990 930 1.090 1.220 1.180 123% ++ 
Wijkwinkelcentrum groot 680 800 840 660 700 730 107% + 
Wijkwinkelcentrum klein 1.3 00 1.350 1.320 1.020 1.060 1.120 86% 
Buurtcentra 830 940 720 530 520 450 54% 
Grootschalige concentratie 1.940 1.990 1.940 2.310 2.430 2.680 138% +++ 
Verspreide bewin keling 6.410 6.040 6.650 5.640 6.940 8.140 127% ++ 

Totaal 21.120 21.390 21.880 20.530 22.280 24.140 114% ++ 

Tabel 1 .1 : Ontwikkeling verkoopvloeroppervlak in Nederland [Locatus, 2003] 

Daarbij gekeken naar de huidige planvoorraad (3 miljoen m2) voor de nabije toekomst van het 
winkelvastgoed blijkt dat deze bijna voor 50% uit grootschalige concentraties bestaat [Achmea, 
2003a]. Deze nieuwe ruimte in de winkelmarkt zal naar verwachting een behoorlijk groot effect gaan 
hebben op de overige winkelsegmenten, zowel in complementaire als zeker ook in concurrerende zin. 
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Figuur 1 .1 : Vergelijking aanbodontwikkeling [Bron : WPM] 

Een bekende reden voor de grate groei van grootschalige detailhandel is de trend dat in de huidige 
markt er een zoektocht is naar grotere oppervlaktes op Al-locatie. Dit doordat de stadskernen qua 
filialisering zijn uitontwikkeld wordt er door projectontwikkelaars ingespeeld op de vraag naar deze 
grootschaligheid op Al-locaties door aansluitend aan de nieuwe binnenstad en daarbuiten nieuwe 
winkelcentra te ontwikkelen [PropertyNL, 2003]. 

Met uitbreiding in de vorm van grootschalige detailhandel nemen de keuzemogelijkheden binnen 
een functionele regio toe, enigszins in contrast met de groeiende voorraad winkelruimte, groeit het 
bestedingspatroon van consumenten een stuk minder snel, evenals de vraag naar winkelruimte. Dit 
betekent dat de onderlinge concurrentie bij de verschillende winkelgebieden hoog oploopt. 

Politiek 
Door de versoepeling van het overheidsbeleid in de periferie werden meer m2 beschikbaar voor de 
winkelier en dus meer ruimte om aan te passen aan de wensen van de consument. Steeds vaker 
worden niet alleen de branches die in het verleden toegelaten werden op perifere locaties (artikelen 
zoals auto's, boten, caravans, tuinbenodigdheden, keukens, meubels, bouwartikelen e.d.}, maar ook 
andere branches zoals elektronica, sport/kamperen en speelgoed toegelaten. Gemeenten dragen 
steeds meer de (eind)verantwoordelijkheid voor het beleid, wat betekent dat het steeds moeilijker 
wordt voor een belegger om in te spelen op het beleid, aangezien deze locatiegericht is en per 
gemeente verschilt . Meer over het overheidsbeleid ten aanzien van de grootschalige detailhandel 
staat in paragraaf 2.3. 
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1 .1 .2 Actoren 
In de vastgoedmarkt zijn verschillende actoren actief, in de onderstaande figuur 1.2 staat de relatie 
tussen de drie actoren (consumenten, retailers en beleggers), die in dit onderzoek relevant zijn, 
schematisch weergegeven. Kennis van het gedrag van deze actoren is noodzakelijk om de context van 
de probleemstelling van dit onderzoek aan te geven. Deze actoren worden in deze paragraaf nader 
beschreven. 
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Figuur 1 .2 : Relatie verschillende actoren, welke van belang zijn in dit onderzoek 

Bel egger 
Een belegger is een benaming voor een rechtspersoon welke het beleggen tot de kernactiviteit van de 
onderneming rekent, dan wel een natuurlijk persoon die vrij besteedbare financiele middelen belegt 
[Keeris, 2001]. De groep beleggers kan worden opgesplitst in institutionele beleggers, 
beleggingsmaatschappijen en particuliere beleggers. In bijlage 4 staat meer informatie over beleggen 
in vastgoed en de karakteristieken ervan. 

De institutionele beleggers dienen volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet {PSW, artikel 14) en de 
Verzekeringskamer op een dusdanige manier te beleggen dat zij aan hun toekomstige verplichtingen 
kunnen voldoen . 

Om aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen worden de financiele middelen, 
afkomstig van de premiebetalingen van de clienten en de gerealiseerde rendementen van het eerder 
belegde vermogen [Vissers, 2002], gei"nvesteerd vanuit het oogpunt van het beleggen ervan. Van 
groat belang hierbij is het beleggingsbeleid, dus het geheel aan beslissingen op zowel strategisch, 
tactisch als operationeel niveau (zie bijlage 4) binnen de betreffende onderneming. 

Als belegger zijn er verschillende manier om te reageren om de beschikbare informatie. Namelijk door 
de bestaande detailhandel in de portefeuille te verkopen, door niets te veranderen of door 
detailhandel aan te kopen in het bestaande winkelapparaat of eventueel door het aankopen van 
grootschalige detailhandel. Een laatste mogelijkheid door renovatie en winkelnieuwbouw in het 
bestaande winkelapparaat [Haringsma, 2003]. 

Achmea Vastgoed 
Achmea Vastgoed is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van de Achmea Groep, welke namens diverse 
institutionele beleggers (verzekeraars, pensioen- en vutfondsen), alsmede namens 
werkmaatschappijen van de Achmea Groep, verantwoordelijk is voor individueel bepaalde 
institutionele beleggingen in vastgoed en hypotheken. Hierbij staan een zo hoog mogelijk rendement, 
risicospreiding, kwaliteit en continuYteit centraal bij de uitvoering. 
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De huidige portefeuille van Achmea Vastgoed bestaat momenteel uit 50% woningen, 25% kantoren, 
20% winkels en 5% bedrijfsruimten. Achmea Vastgoed heeft besloten op lange termijn het gewicht 
van woningen en op korte termijn het gewicht van kantoren in de portefeuille terug te brengen, 
beiden ten gunste van met name winkels. In de nieuwe verdeling zal dit neer gaan komen op een 
toename van 10% voor het winkelsegment. 

Kortom Achmea Vastgoed wil behoorlijk veel meer in winkelvastgoed gaan investeren t.a.v. van haar 
huidige portefeuille. Dat betekent dat het belangrijk is om een zo helder mogelijk beeld te vormen van 
deze huidige winkelmarkt met haar verschillende winkelgebieden en hoe deze elkaar bei'nvloeden. 
Hierbij worden de naar verwachting grote ontwikkelingen op het gebied van grootschalige 
winkelconcentraties en haar invloed op het bestaande winkelapparaat als erg belangrijk gezien en is 
Achmea Vastgoed benieuwd hoe ze hier in de beleidsvorming van de winkelportefeuille, nu en in de 
toekomst, het beste op in zou kunnen spelen [Achmea, 2003b] . 

Retailer 
De retailer is een onderdeel van het winkelgebied, hij is daarmee een onderdeel van de afstemming 
(branchemix) op het verzorgingsgebied. Voor de retailer is het dan ook van belang dat het 
winkelgebied goed onderhouden wordt en dat het een goede markt- en concurrentiepositie heeft . 
Daarbij dienen ook de inrichting van de winkel en de producten of diensten die de retailer verkoopt 
aan te sluiten op de consumentenwensen binnen het verzorgingsgebied. 
Men wil immers de consumenten aan zich binden en hun verblijfsduur in het winkelcentrum zoveel 
mogel ijk verlengen . 

Consument 
De geldstroom binnen de retailmartkt, die uiteindelijk bij de belegger/eigenaar van het vastgoed in 
een winkelgebied terecht moet komen, start bij de consument. De belegger/eigenaar is dus gebaat bij 
een maximale bezoekersstroom in haar winkelgebied, aangezien deze gevolgen heeft voor de hoogte 
van de huurinkomsten . Centraal bij winkelvastgoed moet dus niet de productie en de verkoop staan, 
maar de behoefte(n) van de consument. Het "product" winkelgebied moet derhalve zoveel mogelijk in 
overeenstemming gebracht warden met de eisen en wensen volgend uit de behoefte(n) van de 
consument. Hierbij is het dus ook van belang voor de belegger om te weten hoe de winkels in de 
concurrerende centra hierop inspelen en wat voor invloed dit heeft op het eigen winkelgebied. 

De geldstroom richting de belegger (zie figuur 1.2) komt in principe dus op gang als de consument 
besluit om te kiezen voor zijn winkelgebied en daarbinnen bij de desbetreffende retailer haar 
aankopen doet. Het is dus van groot belang om te weten wat de keuzecriteria van de consument bij 
zijn keuze voor een bepaald winkelgebied en dus voor bepaalde winkels zijn. 

De consument verandert in velerlei opzichten. Namelijk de samenstelling van bevolking verandert (bv. 
vergrijzing, toenemend aantal allochtonen) en het traditionele gezin is op terugtocht. In het jaar 2020 
zal 65 a 70% van het aantal huishoudens uit een of twee personen bestaan. Deze ontwikkeling is 
geworteld in de economische trends, overheidsbeleid en sociaal-culturele veranderingen. Ook de naar 
verwachting toenemende inkomensverschillen zijn van belang voor het beleid van 
detailhandelsbedrijven. 

Naast de prijs ligt de nadruk steeds meer op de factoren tijd, gemak en winkelplezier. De klant, met 
name de jongeren en de "babyboomer", heeft steeds meer gebrek aan tijd en "bezuinigt" op 
winkelbezoek. Hoofdzakelijk voor de categorie dagelijkse boodschappen wil de consument graag 
efficient winkelen. Voor duurzame consumptiegoederen, met name luxe producten en goederen met 
bepaalde emotionele waarde, is de consument bereid grotere afstanden af te leggen. De keuze van 
aankoopplaats is sterk gerelateerd aan factoren als bereikbaarheid, (goedkope) parkeermogelijkheden 
en attractiefwinkelaanbod. 

De moderne consument kan als vol gt gekarakteriseerd warden [Buvelot, 2002] & [Kol pron, 2000]: 
• De consument is rijk, mondig, kritisch en stelt hogere eisen aan zowel producten als de 

aankoopplaatsen; 
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• De consument is mobiel: zowel het fysieke als het psychologische marktgebied is de laatste 
jaren sterk toegenomen; 

• De consument jaagt steeds meer op aanbiedingen, de "prijsbewuste"consument is in opkomst. 
De consument wil meer voor minder, meer keuze, meer service en meer winkelplezier voor een 
lagere prijs; 

• De consument is rationeel: men maakt een duidelijk onderscheid tussen artikelen waaraan 
men al dan niet een persoonlijke (emotionele) waardering koppelt. Voor bepaalde aankopen 
stelt de consument eisen qua kwaliteitsniveau en winkelomgeving; 

• De consument heeft een steeds omvangrijker en gevarieerder behoejtepakket (horeca, cultuur, 
vervoer en communicatie), dit als gevolg van minder vrije tijd en meer welvaart; 

• De consument wordt ongrijpbaar door de toenemende individualisering, waardoor 
segmentatie steeds belangrijker wordt binnen de retail sector; 

• De maatschappij kan in tweeen gedeeld warden, mat aan de ene kant de kapitaalkrachtige en 
aan de andere kant de minder bedeelde consument. 

De toelichting op de bovenstaande punten die de moderne consument karakteriseren staan 
beschreven in bijlage s. 

Deze wijzigingen in het gedrag van de consument hebben tot gevolg dat de winkelfunctie steeds 
meer dient te concurreren met andere functies. Dit maakt het toekomstperspectief van winkelen 
minder gunstig, tenzij de winkelfunctie aantrekkelijker gemaakt wordt voor de consument. 

Uit de bovenstaande punten komt naar voren dat de consument steeds meer open staat voor 
veranderingen in de markt, zoals de opkomst van detailhandel op perifere locaties, die inspeelt op de 
veranderende wensen van de consument. 

Deze marktontwikkelingen en eigenschappen van de spelers in de markt zijn de aanleiding van het 
onderzoek. 

1.2 Probleemstelling en doelstelling 
Gezien de ontwikkelingen in de voorafgaande paragraaf op de winkelmarkt is het van belang meer 
inzicht te krijgen in de invloed van grootschalige detailhandelslocaties op het bestaande 
winkelapparaat. In deze paragraafworden de probleem- en doelstelling beschreven. 

1.2.1 Probleemstelling 
Voor Achmea Vastgoed, als institutionele belegger, is het van belang om voor haar klanten een zo 
hoog mogelijk rendement bij een behoorlijke risicospreiding te genereren, waar bij de uitvoering 
kwaliteit en continuiteit centraal staan. Om hierop in te spelen is het belangrijk om snel en adequaat 
in te kunnen springen op ontwikkelingen en veranderingen in de markt. 

De snelle ontwikkelingen binnen de maatschappij en niet op de laatste plaats binnen de 
vastgoedwereld kunnen onder andere leiden tot veranderingen in het winkelgedrag van 
consumenten. Dit zou vervolgens weer kunnen leiden tot faillissementen en dus ook tot leegstand in 
de winkelportefeuille van de institutionele belegger. Deze veranderingen kunnen onder andere 
ontstaan door de opkomst van nieuwe winkellocaties in de buurt. Om hierop in te kunnen spelen is 
het cruciaal inzicht te verkrijgen in dit veranderende gedrag van consumenten en dus over welke 
kenmerken deze nieuwe winkellocaties moeten beschikken, om de consument te doen laten besluiten 
haar huidige winkellocatie te verlaten voor nieuwe locaties. Kortom inzicht verkrijgen in dit 
veranderende consumentengedrag is erg belangrijk in de besluitvorming van de institutionele 
beleggers om het bestaande winkelvastgoed in de beleggingsportefeuille te behouden ofte verkopen . 

Door de versoepeling van de overheidsregulering met betrekking tot grootschalige 
winkelconcentraties zijn deze in aantal de laatste tijd behoorlijk toegenomen (zie ook in paragraaf 
1.1.1). Door deze toename in de markt verwacht men ook behoorlijke veranderingen in het 
winkelgedrag van consumenten. 

Op dit moment is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de mate van invloed van de nieuwe 
grootschalige detailhandel die perifeer gevestigd is op het bestaande win kelapparaat en of hier door 
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de institutionele belegger met betrekking tot de vorming van het beleggingsbeleid in winkelvastgoed 
rekening mee moet worden gehouden. 

Het is daarom van groot belang voor institutionele beleggers, om een duidelijk beeld te krijgen over 
deze invloed van deze grootschalige detailhandel, die zich steeds vaker perifeer mag vestigen, op het 
vastgoed in bestaande winkelgebieden. 

De onderstaande probleemstelling wordt als basis gebruikt voor het onderzoek: 

"Wat is de invloed van nieuwe grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van consumenten?" 

1.2.2 Doelstelling 
Om de probleemstelling te onderzoeken is het nodig het einddoel te kennen. Dit wordt geformuleerd 
in de doelstelling van het onderzoek. Het einddoel wordt bereikt door het beantwoorden van een 
aantal deelvragen: 

• Welke kenmerken zijn relevant voor consumenten bij het maken van de keuze voor een 
winkelgebied? 

• Hoe kan de invloed van de kenmerken, die de consumenten naar de nieuwe grootschalige 
detailhandelslocaties trekken, gemeten worden? 

• Wat is de invloed van deze kenmerken op het winkelgedrag van de consumenten? 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

"Het onderzoeken van de invloed van nieuwe grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van 
consumenten." 

1.3 Afbakening 
Bij de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd ter 
afbakening van het onderzoeksgebied. Bij de afbakening van dit onderzoek is er gebruik gemaakt van 
de kennis van experts en professional, verkregen door middel van interviews (zie bijlage 6). 

Grootschalige detailhandelslocaties warden vaak als aanvullend gezien op de binnenstad, maar dit 
gaat toch niet in alle gevallen op, er is wel degelijk sprake van concurrentie. Je ziet dat perifere 
grootschalige locaties vaker een invulling krijgen waar van oorsprong ook de binnenstad een redelijk 
alternatiefvoor is [HBO, 2004] . Dit onderzoek zal zich alleen toespitsen op deze perifere grootschalige 
detailhandelslocaties om zo min mogelijk invloed te hebben van de complementaire/aanvullende 
werking van de nieuwe grootschalige detailhandel op het bestaande winkelapparaat. 

Dit onderzoek zal zich gaan richten op de invloed van nieuwe grootschalige detailhandel, met 
betrekking tot niet-dagelijkse voorz.ieningen, op het vastgoed in het bestaande winkelapparaat. Dit 
om de complexheid van het onderzoek te beperken en mede ook omdat de branches met dagelijkse 
artikelen door de overheid momenteel nog erg strak warden gehouden. Bij niet-dagelijkse artikelen 
wordt de overheid steeds toegefelijker en is op dit moment dus erg interessant voor dit onderzoek. 

Daarbij is in dit onderzoek de mode branche buiten beschouwing gelaten en is er alleen gekeken naar 
de andere branchegroepen die zich perifeer kunnen vestigen, namelijk elektronica, sport/kamperen, 
speelgoed, doe-het-zelf, in-en-om het huis en autolfiets. De mode branche is buiten beschouwing 
gelaten omdat voor deze groep net als voor de dagelijkse artikelen strengere regels gelden vanuit de 
overheid. 
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1.4 Onderzoeksmethodiek 
In deze paragraaf wordt er ingegaan op de onderzoeksmethodiek van dit onderzoek. Er zijn 
verschillende methoden om de veranderingen in het consumentengedrag, door de komst van nieuwe 
grootschalige detailhandel in beeld te brengen. Om de onderzoeksvragen, die in de vorige paragraaf 
opgesteld zijn, te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: 

• Deskresearch 

• 

Allereerst is deze methode gebruikt om inzicht te verwerven in de materie; 

En ten tweede is deze methode gebruikt op het gebied van het analyseren van de 
kenmerken die de grootschalige detailhandel typeren. 

Expert-interviews en brainstormsessies 

Om het onderzoek zo helder en concreet mogelijk af te kunnen bakenen is er in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van de kennis van experts en professionals op het gebied van 
winkelvastgoed en marktonderzoek (zie bijlage 6); 

Er is een aantal expert-interviews gehouden met experts op het gebied van retail en dan 
met name grootschalige detailhandel, waarin getracht is de kenmerken op mate van 
impact op de consument te selecteren, zodat deze in een later stadium gebruikt kunnen 
warden in het veldonderzoek. 

• Veldwerk 

De laatste methode die in dit onderzoek gebruikt is, is het verzamelen van gegevens met 
behulp van enquetes. Hierbij kan een grote groep ondervraagd warden en een breder 
gescand onderzoek verricht warden. In dit onderzoek is dus hiervoor gekozen. De enquete 
bestaat uit een tweetal delen, namelijk een algemeen gedeelte om een beeld van de 
bestaande winkellocatie te verkrijgen en een gedeelte met keuze situaties. Met behulp van 
een conjunct keuze-experiment zullen voorkeuren en prioriteiten van consumenten met 
betrekking tot de kenmerken van de winkellocatie en omgeving achterhaald warden. De 
exacte toepassing van dit type onderzoek wordt in hoofdstuk 4 warden uitgewerkt. 

1.5 Onderzoeksaanpak 
Vooronderzoek 
Als eerste stap in het kader van dit onderzoek dient er een vooronderzoek plaats te vinden, waarbij de 
marktwerking en -ontwikkelingen en de eigenschappen van de actoren bekeken dienen te warden . 
Aan de hand van dit vooronderzoek kan er een doelstelling geformuleerd warden. Daarna kan het 
onderzoek afgebakend warden door te brainstormen hierover met professionals. 

Theoretisch onderzoek 
Vanuit de literatuur dient de perifere grootschalige detailhandelslocaties en haar invloed op het 
bestaande winkelapparaat geanalyseerd te worden. Om te toetsen of de resultaten uit het 
literatuuronderzoek toereikend zijn om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden dient er 
een veldonderzoek gedaan te warden. 

Empirisch onderzoek 
Om een veldonderzoek te kunnen doen m.b.t . de invloed van perifere grootschalige 
detailhandelslocaties op het winkelgedrag van consumenten dienen eerst vanuit de literatuur de 
kenmerken geanalyseerd te worden die hierop invloed hebben. Daarna moeten deze kenmerken 
voorgelegd warden aan professionals, die bepalen welke kenmerken het meest van belang zijn en het 
minste van belang zijn op het keuzegedrag van consumenten m .b.t. de komst van nieuwe PGD
locaties. Door dit aanvullend onderzoek kan er een selectie gemaakt warden, die bepaalt wat voor 
kenmerken kunnen worden meegenomen in het conjunct keuze-experiment. Met behulp van dit 
conjunct ke.uze-experiment kunnen de voorkeuren en prioriteiten van de consumenten met 
betrekking tot de kenmerken van het winkelgebied worden aangegeven . 
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Aan de hand van de onderzoeksresultaten is het mogelijk om voor nieuwe grootschalige 
detailhandelslocaties de kans af te lezen dat een consument een dergelijke nieuwe locatie gaat 
bezoeken. Daarbij is het mogelijk om aan de hand van deze resultaten de veranderingen in het 
keuzegedrag op de bestaande winkelgebieden afte lezen . 

Om het onderzoek op gestructureerde wijze vorm te geven, is gebruik gemaakt van een 
onderzoeksmodel, zoals in figuur 1.3 is afgebeeld. Op grond van deze schematiS'che weergave zijn 
verschillende onderzoeksonderdelen doorlopen . 

Vooronderzoek 

Theoretisch 
onderzoek 

i ..... ...................................................... , 

Voorondcrzock 111 b t de 
marktwcrk1ngl-ontw1kkel1ng 
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onderzoek 

Analyse PGD 

Resultaten 
literatuuronderzoek 

Interviews 

Literatuur 
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1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is het vooronderzoek van deze scriptie beschreven. Hierin is allereerst de aanleiding 
van het onderzoek in beeld gebracht, waarna het doel van het onderzoek geformuleerd is. Vervolgens 
wordt er ingegaan op de afbakening van het onderzoek. Uiteindelijk is er afgesloten met de 
onderzoeksmethodiek en aanpak van het onderzoek. 

In hoofdstuk 2 zijn, vanuit de literatuur, de perifere grootschalige detailhandelsvestigingen en de 
verwachte invloed op het bestaande winkelapparaat geanalyseerd. 

In hoofdstuk 3 zijn vanuit de literatuur en aanvullend onderzoek de kenmerken die het winkelgedrag 
van de consumenten bepalen onderzocht. 

Hoofdstuk 4 staat daarbij in het teken van het conjunct keuze-experiment en de manier hoe de 
kenmerken, die in hoofdstuk 3 behandeld zijn, daarin zijn verwerkt. 

Hoofdstuk 5 staat in het teken van de enquete. Hierin staat beschreven wat de verwachtingen van de 
enquete zijn, hoe de enquete is opgebouwd, hoe de locatie bepaald is en waar de enquete is verspreid. 

In hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksresultaten geanalyseerd en is er inzicht gegeven in de 
dataverzameling met behulp van statistische analyses. In dit hoofdstuk wordt er ook een model 
gepresenteerd, waar de onderzoeksresultaten in verwerkt zijn. 

In hoofdstuk 7 is er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en worden er een aantal aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek. 

De bijlagen geven een nadere toelichting op dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 2: Perifere grootschalige detailhandel 

2.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst het ontstaan en de ontwikkeling van grootschalige 
detailhandelsvestigingen toegelicht, waarna in de daaropvolgende paragraaf grootschalige 
detailhandellocaties in het algemeen behandeld worden. Vervolgens wordt er een paragraaf gewijd 
aan de wetgeving omtrent perifere grootschalige detailhandelslocaties en de consequenties van dit 
beleid. Daarna worden de verschillende mogelijke branchegroepen op perifere grootschalige 
detailhandelslocaties onder elkaar gezet. Waarna concluderend beschreven wordt wat er precies in 
dit onderzoek bedoeld wordt met perifere grootschalige detailhandel en hoe deze in het onderzoek 
meegenomen wordt. In paragraaf 2.6 wordt een reflectie gegeven van hoe er op dit moment vanuit de 
literatuur gedacht wordt over de invloed van perifere grootschalige detailhandelslocaties op het 
bestaande winkelapparaat. Het hoofdstuk is afgesloten met een resume. 

2.2 Ontstaan en ontwikkeling grootschalige detailhandelslocaties 
Na de Tweede Wereldoorlog stond het detailhandelsbeleid in het teken van het opbouwen en 
vervolgens de versterking en instandhouding van het functioneel-hierarchisch winkelapparaat. De 
detailhandelsstructuur werd grotendeels bepaald door het overheidsbeleid en de dynamiek van de 
detailhandel speelde een onbeduidende rol voor de structuur. Het beleid was gei"nspireerd door de 
Centrale Plaatsentheorie van Christaller, zoals bijlage 7 beschreven staat. De detailhandel bevond zich 
daardoor hoofdzakelijk binnen een vierslagstelsel. Dit stelsel is op schematische wijze weergegeven in 
figuur 2.1 en bestaat uit een hoofdwinkelcentrum en een aantal stadsdeelcentra, wijkwinkelcentra en 
buurtwinkelcentra. Er was sprake van een in hoge mate geconcentreerde detailhandelsstructuur 
[Boekema c.s., 2000] . 

• 
0 

Hoofdwinkelcentrum, stadsdeelcentrum, wijkwinkelcentrum en buurtwinkelcentrum 
weergegeven van groat naar klein) 

Gemeentegrens 

Figuur 2 .1 : Geconcentreerde detailhandelsstructuur [Boekema c.s ., 2000] 

Vanuit het oogpunt van het toelaten van de dynamiek binnen de detailhandelssector kon de 
marktwerking geleidelijk aan meer zijn werk doen . Hierdoor onstonden detailhandelslocaties buiten 
de opgebouwde winkelhierarchie waardoor een detailhandelsstructuur onstond die in figuur 2.2 op 
schematische wijze is weergegeven [Boekema c.s., 2000]. 
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• • -0 

• •• • • • • • • • ••• • -• 
Hoofdwinkelcentrum, stadsdeelcentrum, wijkwinkelcentrum en buurtwinkelcentru m 
weergegeven van groat naar klein ); 

PDV-locatie (weergegeven naar gelang de grootte); 

GDV-locatie (weergegeven naar gelang de grootte); 

Gemeentegrens. 

Figuur 2.2: Gedeconcentreerde detailhandelsstructuur [Boekema c.s., 2000] 

In eerste instantie werden alleen perifere detailhandelsvestigingen toegelaten buiten de bestaande 
winkelstructuur. Hiervoor golden bepaalde branchebeperkingen. De detailhandel moest 
geconcentreerd zijn rond de thema's wonen, doe-het-zelf en auto. Later werden in 13 stedelijke 
knooppunten ook grootschalige detailhandelsvestigingen toegelaten met als beperking dat deze 
locaties uitsluitend bestemd zijn voor grootschalige winkels met een minimum omvang van 1.500 m2 

[Toorn Vrijthof c.s., 1998], deze konden zich dus ook in de stad vestigen . Nu laat de overheid het 
PDV/GDV-beleid nog losser en laat de gemeenten zelf beslissen over de mogelijkheden van het 
vestigen van grootschalige detailhandel. 

Het ontstaan van grootschalige detailhandelslocaties naast de winkelhierarchie wordt ook wel eens 
omschreven als het op geleidelijke wijze optreden van marktwerking met betrekking tot de 
detailhandel [Boekema c.s., 2000]. 

Nederland telt 129 grootschalige detailhandelslocaties met gemiddeld 17 winkels met een totaal 
oppervlak van 20.831 m 2 wvo. De toename van het aantal grootschalige detailhandelslocaties gaat 
echter gestaag door. De branchegroep "in-en-om het huis" speelt hier duidelijk de hoofdrol. 

Aanbieders op het terrein van "wonen" (meubelboulevards) en "doe-het-zelf' zijn de grootste 
aanbieders binnen deze hoofdbranche. Denk hierbij aan ook bijvoorbeeld Rott erdam Alexandrium en 
Den Haag Megastores [Locatus, 2003]. Langzamerhand verandert de brancheopbouw van de 
grootschalige detailhandelslocaties door de opkomst van nieuwe grootschalige locaties. Door 
versoepeling van de regels loopt het brancheaanbod op de bestaande grootschalige locaties steeds 
verder uiteen. Vooralsnog zijn in de grootschalige detailhandelslocaties grotendeels de branches 
"wonen" en "doe-het-zelf' vertegenwoordigd (zie ook tabel 2.1). 

p t ercen ages 

s= s= ..., a:; QJ QJ 

g, g' N QJ QJ 

"" ..:. 
s= ·;:; QJ .i::: s= .S:!"" "' N E QJ s= ·- ... .i::: ;$ ·~ 

GJ ra I:.>< 
~ Qj 0 gi - ::::-i. s= QJ :;::; 0 cn.J::: - =:::::-. 

0 0 o::s- QJ ·;:::~ o::s-
QJ :g VI N o::s QJ ..... ;a QJ QJ s= V\ o::s QJ 

> ·- .......... ..... <:s\ ra 0 x ::;='I QJ · -
QJ ..., ..... <:s\ 

~ E QJ QJ ~.g 3:: :2 .2 ..... s= ;$ > QJ ~.g Winkelqebiedstype c.. > > _ .i::; 0"0 

Totaal centrale winkelgebieden 17,8 4.9 22,7 0,7 39.3 11,7 21,4 4,3 77.3 
Totaalondersteunend win kelgebied 31,9 7,1 40,0 0,3 22,7 8,9 24,3 3,8 60,0 
GrootschaliQe concentraties 4,5 0,6 5,1 0,1 5,9 3,3 83,6 2,0 94,9 
Totaal 21,6 5,4 27,0 0,6 33,8 10,7 23,9 4,1 73,0 

Tabel 2.1: Procentuele branchesamenstellmg aantal wmkels per type wmkelgeb1ed (bewerkt naar [Locatus, 2003]) 
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De bereikbaarheid, het gemakkelijk en goedkoop parkeren, de lagere huisvestingslasten en beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden in bestaande winkelgebieden hebben forse invloed op de 
vestigingsvoorkeur van winkelketens. De vraag naar grootschalige winkelconcentraties wordt in de 
tweede plaats gestimuleerd door schaalvergroting . Op de winkelmarkt is deze trend duidelijk 
waarneembaar. Niet alleen van de winkels zelf, maar ook van winkelcentra. De consument wil gemak 
en - binnen een zelfde gebied - vergelijkend kunnen winkelen. Omdat de ruimte in binnensteden 
beperkt is wijken enkele winkelketens uit naar groot schalige winkelconcentraties [Stec, 2002] . 

Een andere reden waarom winkelketens ruimte zoeken op grootschalige winkelconcentraties is de 
behoefte aan showrooms. Perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen kenmerken zich door de 
grote vloeroppervlakken om producten voor consumenten te presenteren (toonzalen, tuincentra en 
dergelijke). 

In 2001 waren de winkelontwikkelingen op nieuwe grootschalige concentraties verantwoordelijk voor 
40% (140.000 m2) van de toename van de totale winkelvoorraad. Door deze ontwikkelingen is de 
kwaliteit van de openbare ruimte op deze locaties sterk toegenomen. Er is de laatste jaren namelijk 
minder vaak sprake van een verzameling losstaande grote winkels. Steeds vaker ontwikkelen 
marktpartijen een goed uitgedacht winkelconcept, zoals bijvoorbeeld de ArenA Boulevard. 

De komende jaren neemt het aantal grootschalige winkelconcentraties verder toe, de metrage 
plannen voor grootschalige detailhandel bedraagt nu bijna 1 miljoen m 2• Behalve de traditionele 
branches als doe-het-zelf, in-en-om het huis en de autobranche gaat het hierbij vooral om kleding, 
sport, kamperen, speelgoed, elektronica en leisure [bewerkt naar Stec, 2002] . 

2.3 Overheidsbeleid m.b.t. grootschalige detailhandelslocaties 
Vanaf de zestiger jaren werkt de regering samen met de lagere overheden mee aan een zorgvuldige 
hierarchie van winkelcentra. Daardoor is in Nederland een uniek fijnmazige verzorgingsstructuur 
gereal iseerd. Binnen dat beleidskader ervoer de regering de opkomst van grootschalige detailhandel 
buiten de bestaande winkelstructuur - in de weilanden en op industrieterreinen - als een aantasting 
van de positie van de winkelcentra en de binnensteden. 

Hieronder wordt het beleid, welke op dit moment toegepast wordt, met betrekking tot grootschalige 
concentraties weergegeven. Het beleid, welke in de voorafgaande jaren werd aangehouden, staat 
beschreven in bijlage 10. 

In april 2000 heeft het ministerie van VROM als onderdeel van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening 2000 - 2020 in het kader van vernieuwing van het locatiebeleid nieuwe richtlijnen voor 
GDV/PDV (grootschalige detailhandelsvestigingen/ perifere detailhandelsvestigingen) vastgesteld. De 
kern van de wijzigingen, die in deze vernieuwing zijn vastgesteld omtrent het PDV/GDV-beleid, komt 
op de volgende neer [Larmonie, 2000] en [Christiaans c.s., 2000] : 

• Geen onderscheid meer in G DV en PDV beleid; 
• Mocht er in het verleden slechts bij 13 stedelijke knooppunten een GDV worden ontwikkeld, nu 

mogen lagere overheden hier zelf over beslissen; 
• Binn en of aansluitend aan de bestaande locaties stelt het kabinet geen eisen meer aan branche of 

winkeloppervlakte; 
• Voor overige locaties geldt slechts dat ze bereikbaar moeten zijn met openbaar vervoer; 
• Wanneer het gaat om detailhandel met gemeenteoverschrijdende effecten, krijgt de provincie 

een regisserende rol. 

Het laten vallen van de beperkingen geeft elk type winkel de mogelijkheid zich op grootschalige 
winkelconcentraties te vestigen. Dit houdt in dat naast de doe-het-zelfzaken, woonwinkels en 
autoboulevards nu ook bruin- en witgoed, speelgoed, sport- en kampeerartikelen, discountmode, 
supermarkten en andere winkels zich kunnen vestigen op locaties aan de stadsrand. 

Dus gemeenten en provincies zullen bij de invull ing van dit nieuwe beleid grotere 
beslissingsbevoegdheid krijgen, terwijl het Rijk op afstand de regie in handen houdt. Dat heeft zowel 
voor- als nadelen. Een voordeel is dat elke gemeente specifiek kan inspelen op de lokale 
detailhandelsituatie. Een gevaar is het ontbreken van regionale afstemming en gemeentelijke 
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coi::irdinatie waardoor sterke concurrentie ontstaat tussen verschillende grootschalige 
winkelconcentraties in de regio. Er zullen gemeenten zijn die zich als het centrum van de regio 
beschouwen en op grond daarvan menen onverantwoord veel koopkracht van elders te kunnen 
binden [Bodewes c.s ., 2002]. 

Nederland heeft binnen Europa van oudsher een afwijkende positie door het stringente 
overheidsbeleid dat een onderscheid hanteert tussen perifere detailhandel (onder meer 
bouwmarkten en woninginrichtingen) en grootschalige detailhandel (onder meer sportzaken en 
elektronica). Als het onderscheid tussen PDV en GDV echter wordt losgelaten - en dat is wat er op dit 
moment gebeurt - blijkt Nederland minder afwijkend ten opzichte van de rest van Europa 
[PropertyNL, 2003]. 

De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000 - 2020 zal onderdeel gaan uitmaken van de Nota 
Ruimte, waarin de afzonderlijke nota's op desbetreffende onderdelen van ruimtelijk beleid zullen 
worden samengevoegd. Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-locatiebeleid) en het 
locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige Detailhandelsvoorzieningen (PDV-/GDV-beleid) zijn in de 
Vijfde Nota gei"ntegreerd in het locatiebeleid, zodat voor alle vormen van bedrijvigheid en 
voorzieningen een duidelijk kader ontstaat [RND, 2004]. 

De Nota Ruimte besteedt maar weinig aandacht aan de detailhandel. Toch gaat het om belangrijke 
vernieuwingen. Een citaat: "Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-locatiebeleid) en 
het locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestigingen (PDV/GDV-beleid) worden 
vervangen door een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen." (zie de Nota Ruimte, 
hoofdstuk 2.3 .2.6) . Kortom waarmee begonnen was op het vlak van Perifere en Grootschalige 
detailhandel bij de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening, maar welke nooit door het kabinet geaccodeerd 
was, is wel meegenomen in de Nota Ruimte (bewerkt naar [Vastgoednieuws, 2004]). 

Consequenties beleid 
Als gevolg van dit rijksbeleid voor grootschalige detailhandel hebben de volgende ontwikkelingen zich 
voorgedaan en kunnen er in de toekomst de volgende ontwikkelingen zich voordoen (er van 
uitgaande dat de gemeenten de liberalisering van het beleid overnemen): 
• De vraag naar perifere locaties neemt toe: 

Meer branches mogen zich perifeer vestigen en velen doen dat ook door o.a. lagere 
huisvestingslasten, betere autobereikbaarheid, gratis en voldoende parkeerplaatsen en ze zien 
dat de concurrent ook gaat; 

• De gemiddelde omvang van perifere winkelconcentraties neemt gigantisch toe, doordat meer 
branches zich er mogen vestigen en omdat de binnenstad relatief vol is; 

• Bestaande reguliere winkelcentra en concentraties staan meer onder druk door perifere centra 
met een overlappend aanbod. 

2.4 Branches op perifere grootschalige detailhandelslocaties 
De branchesamenstelling bij de perifere grootschalige detailhandel was voorheen, zoals ook in de 
voorafgaande paragrafen naar voren is gekomen, alleen gericht op de branches doe-het-zelf, in-en-om 
het huis en de autobranche. De volgende branchegroepen, die zich door de beleidsversoepeling van de 
overheid, steeds meer kunnen en zijn gaan ontwikkelen op de grootschalige concentraties zijn: 
Elektronica, de mode branche, sport/kamperen en speelgoed (zie ook de onderstaande tabel 2.2). 

Mogelijke branches 
perifeer gevestigd: 
Doe-het-zelf 
In-en-om het huis' 
Auto!fiets 
Mode branche 
Elektronica 
Sportlkamperen 
Speelgoed 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
Bouwmarkt, bouwmaterialen, gereedschap, verf, deur & kozijn 
Keukens, meubelen, sanitair, verlichting, woninginrichting, plant, dier 
Automaterialen, (brom-)fietsen, autodealers, garages, autoruiten 
Kleding & mode, schoenen & lederware, juwelier, optiek 
Beeld & geluiddragers, computers & software, bruin & witgoed, electra 
Alle binnen en buiten sporten en kampeerartikelen 
Speelgoed, modelbouw, vliegers 

· Tabel 2.2: Branches die zich perifeer kunnen vestigen (bewerkt naar [BRO, 1996]) 

Hierbij gaat het dus niet om huishoudelijke artikelen, zoals artikelen die te koop zijn bij bijvoorbeeld een Blokker 

25 



achmea vastgoed Hoofdstuk 2: Perifere grootschalige detailhandel 

Op dit moment warden de dagelijkse artikelen (denk hierbij bijvoorbeeld aan supermarkten, bakkers, 
groenteboeren, dagelijkse verzorging) nauwelijks door de overheid toegelaten op grootschalige 
concentraties, dit om de fijnmazige winkelstructuur op dit gebied zo min mogelijk aan te tasten . 

In dit onderzoek is de mode branche buiten beschouwing gelaten, aangezien de overheid deze 
branchegroep behoorlijk veel strakker houdt dan de andere branchegroepen. Op dit moment is er 
maar op drie plaatsen in Nederland de mogelijkheid geboden voor de mode branche om zich perifeer 
te vestigen, hoewel ze daarbij beperkt en gebonden blijven aan strikte regels (denk hierbij aan 
Bataviastad bij Lelystad de Factory Outlet Center bij Roermond en de geplande grootschalige 
concentratie vlak bij Roosendaal) . 

2.5 Perifere grootschalige detailhandel gedefinieerd 
Vanuit de literatuur warden verschillende definities en interpretaties gebruikt met betrekking tot de 
formulering van de term grootschalige detailhandel. In deze paragraaf is een aantal verschillende 
interpretaties samen met de kennis die naar voren is gekomen uit de voorafgaande paragrafen m .b.t . 
de grootschalige concentraties onder elkaar gezet en is er uiteindelijk een eenduidige definitie voor 
dit onderzoek uit gedistilleerd. 

Er wordt gezegd dat de grootschalige detailhandelsvestigingen vaak de vestigingen weergeven 
waarbij als uitgangspunt niet de branche, maar de geconcentreerde vestiging van grootschalige 
detailhandel centraal staat. Deze grootschalige concentraties zijn door Locatus als volgt gedefinieerd 
[Locatus, 2003] : 

"Concentratie met 5 of meer winkels met een gemiddeld winkelverkoopvloeroppervlak per winkel van 
minimaal 500 m 2 (dus een minimaal totaal winkelvloeroppervlak van 2.500 m2). Het aanbod moet 
minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van het 
winkelverkoopvloeroppervlakte van het betreffende winkelgebied zich richt op de branches "dier en 
plant, bruin- en witgoed, doe-het-zelf of wonen." 

Maar langzamerhand verandert de branche-opbouw van de grootschalige concentraties door de 
opkomst van nieuwe grootschalige concentraties. Door versoepeling van de reg els vanuit de overheid 
zal ook op bestaande grootschalige locaties het brancheaanbod verder uiteen gaan lopen . Vooralsnog 
zijn in de grootschalige concentraties vrijwel uitsluitend de branches wonen en doe-het-zelf 
vertegenwoordigd [Locatus, 2003]. 

Kortom in dit onderzoek is er gestreefd naar een eenvoudigere definitie, waarin er geen onderscheid 
gemaakt wordt naar branches en locatie (zoals in de definitie van Locatus), maar alleen naar de 
grootte van de concentratie. 

Concluderend uit het voorgaande: 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat de overheid in eerste instantie de touwtjes wat betreft 
grootschalige detailhandelslocaties erg strak had, maar dat ze deze de laatste tijd steeds verder laat 
vieren. Daarom is er gekozen voor een eenvoudigere definitie. 

Dus in dit onderzoek wordt er uitgegaan van: 

Perifere grootschalige detailhandelsconcentraties met een minimum omvang van 2.500 m2 WVO 
(winkelvloeroppervlak) pertotale winkelconcentratie en daarbij per winkelunit een minimale omvang 
van 500 m 2 WVO. Deze minima's zijn richtlijnen, maar om te kunnen spreken van grootschalige 
detailhandel moet er globaal wel aan warden voldaan. 

In het verdere verslag zal voor het begrip "perifere grootschalige detailhandelslocaties" de afkorting 
"PGD-locaties" gebruikt warden. 

2.6 lnvloed perifere grootschalige detailhandelslocaties op het bestaande winkelapparaat 
In deze paragraaf wordt een refiectie gegeven van hoe er op dit moment vanuit de literatuur gedacht 
wordt over de invloed van PGD-locaties op het bestaande winkelapparaat. 
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Er wordt op dit moment in principe vanuit gegaan dat de komst van perifere grootschalige 
detailhandelsconcentraties wel degelijk invloed heeft op het bestaande winkelapparaat. Deze 
paragraaf geeft weer naar welke aandachtsgebieden gekeken dient te worden om te bepalen of een 
dergelijke nieuwe locaties invloed kan hebben op het bestaande winkelapparaat. De 
aandachtsgebieden welke vanuit de literatuur naar voren komen zijn de specifieke kenmerken van 
een dergelijke locatie, het retail- en leisureniveau en de invulling van de locatie (branchegroepen). 

Specifieke kenmerken 
De specifieke kenmerken zijn in grote mate relevant voor de veranderingen in het 
consumentengedrag. Bij specifieke kenmerken kan hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld prijs, 
kwaliteit, reistijd en vermaak. 

Er vindt tussen de bestaande winkelgebieden en de PGD-locaties niet alleen concurrentie plaats in 
termen van aankoopmotief, maar ook in tijd. Met uitbreidingen in de vorm van deze perifere 
grootschalige concentraties nemen de keuzemogelijkheden in de functionele regio toe. De tijd die 
mensen uittrekken voor aankopen doen neemt echter structureel af. Dit kan ten koste gaan van de 
bestaande winkelgebieden [Haringsma, 2003]. 

Een trend van de laatste tijd is dat de consument steeds vaker naar vermaak en nieuwe uitdag ingen 
zoekt, ook tijdens het winkelen stelt men hieraan steeds hogere eisen. Verwacht wordt dat perifere 
grootschalige detailhandelsconcentraties hier steeds meer op gaan inspelen, wat wel degelijk invloed 
kan hebben op het wegblijven van consumenten in met name de binnensteden en stadsdeelcentra, 
welke zich vaak richten op het recreatief winkelen van consumenten (bewerkt naar [Vastgoedmarkt, 
2000]). 

Schaalgrootte en retail-!leisureniveau 
Het mag duidelijk zijn dat een complete winkelstructuur (zoals weergegeven in figuur 2.3) alleen kan 
bestaan in die gebieden waar de verschillende milieus ook voldoende omvang en voldoende 
onderscheidend vermogen hebben . Zo kan bijvoorbeeld een GDV-locatie buiten het (sterke) 
stadscentrum van met name de grotere steden, een goede aanvulling op de retailstructuur 
betekenen. 

In stedelijke gebieden met een beperkte schaalgrootte of een beperkt retail- en leisureniveau 
(monofunctioneel), zullen perifere grootschalige milieus met min om meer vergelijkbaar 
winkelaanbod dan bijvoorbeeld in de binnenstad, in hoge mate hiermee kunnen concurreren. In 
dergelijke gebieden zal samenvoeging van centrummilieus en grootschalige milieus op een schaal en 
wijze die past bij een dergelijk centrum, een aanzienlijke versterking van de centrumgebieden 
kunnen betekenen [Kolpron , 2000] . 

Verzorgingsgebied 

Bovenregionaal 

Regionaal 

Lokaal 

Stadsdeel 

Wijk/buurt 

Centrummilieu 

•

stadsrand 

• 

Centrummilieu 
Grootschalige binnenstad 
milieu o 

A Centrummilieu 
W kleinekem 

• Stadsdeelmilieu 

. Wijkmilieu 

0 Buurtmil ieu 

Monofuctioneel Multifunctioneei' 

Retail-/leisureniveau 

Figuur 2.3 : Positionering van de verschillende milieus [Kolpron, 2000] 
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Daarbij stijgt het aanbod binnen de winkelvastgoedmarkt nog steeds, al is het tempo van de stijging 
afgenomen. De aanbodprijzen zijn gemiddeld op hetzelfde niveau gebleven, maar bij nieuwe verhuur 
van mindere locaties worden prijzen wel naar beneden bijgesteld of incentives verleend. De leegstand 
bevindt zich dan ook vooral in monofunctionele winkelcentra (wijkwinkelcentra}, solitaire winkels en 
de aanlooproutes naar de binnensteden. Deze locaties ondervinden een (te) grote concurrentie van de 
grootschalige perifere locaties [Achmea, 2003a] . 

Hierin zal voorlopig geen verandering komen, aangezien de planvoorraad (3 miljoen m 2) bijna voor 
50% uit PDV/GDV-locaties bestaat [Achmea, 2003a] . Kortom men verwacht dat de grootschalige 
detailhandelslocaties meer invloed hebben op de monofunctionele winkelgebieden . 

lnvulling 
De invloed van de branchegroepen die zich momenteel perifeer mogen vestigen hebben in 
verschillende mate invloed op het bestaande winkelapparaat. Men verwacht dat de branchegroepen 
doe-het-zelf, in-en-om het huis en de autoboulevards op dit moment in mindere mate invloed hebben 
op het wegblijven van de consument in de bestaande winkelgebieden dan de branchegroepen 
elektronica, speelgoed en sport/kamperen. Deze laatste drie branchegroepen warden door de 
overheid steeds losser gelaten, waardoor deze zich steeds vaker perifeer zich kunnen vestigen, terwijl 
de eerste drie branchegroepen al in grote getale perifeer gevestigd zijn. 

Kortom een belangrijke reden waarom de branchegroepen elektronica, speelgoed en sport/kamperen 
op perifere locaties naar verwachting meer invloed hebben op de bestaande winkelgebieden heeft te 
maken met de grotere mate van een overlappend aanbod. Verwacht wordt dan ook dat de bestaande 
regul iere winkelcentra meer onder druk staan door perifere grootschalige centra die zich richten op 
deze drie branchegroepen. 

Belangrijk bij deze reflectie is dat deze conclusies niet of nauwelijks empirisch onderbouwd zijn. Om 
een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op de probleemstelling dient er een veldonderzoek 
gedaan te moeten warden. 

2.7 Resume 
Samenvattend uit de voorafgaande paragrafen kan dus het volgende gezegd warden over 
grootschalige concentraties in Nederland en haar invloed op het bestaande winkelapparaat: 

Het aantal grootschalige winkelconcentraties neemt door de jaren heen in aantal steeds verder toe. 
Behalve de traditionele branches als doe-het-zelf, in-en-om het huis en de autobranche komen, door 
versoepeling van het overheidsbeleid andere branches zoals kleding, sport, kamperen, speelgoed en 
elektronica steeds ook meer op. 

Deze versoepeling van het overheidsbeleid m.b.t . het PDV/GDV-beleid kwam voornamelijk op het 
volgende neer: 
• Lagere overheden krijgen steeds meer beslissingsbevoegdheid over de vestiging van deze 

grootschalige concentraties; 
• Het kabinet stelt minder hoge eisen aan de branche en/of locatie. Namelijk mogelijke branches 

die zich steeds vaker grootschalig mogen vestigen zijn de branches: doe-het-zelf, in-en-om het 
huis, auto/fiets, de mode branche, elektronica, sport/kamperen en speelgoed; 

In dit onderzoek is er gestreefd naar een eenvoudige definitie, waarin er geen onderscheid gemaakt 
wordt naar branches en locatie, maar alleen naar de grootte van de concentratie. 

Dus in dit onderzoek wordt er uitgegaan van de volgende definitie van perifere grootschalige 
detailhandelslocaties (PGD-locaties}: 

Perifere grootschalige detailhandelslocaties met een mm1mum omvang van 2.500 m 2 WVO 
(winkelvloeroppervlak) pertotale winkelconcentratie en daarbij per winkelunit een minimale omvang 
van 500 m 2 WVO. Deze minima's zijn richtlijnen, maar om te kunnen spreken van grootschalige 
detailhandel moet er globaal wel aan warden voldaan . 
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Vanuit de literatuur is naar voren gekomen dat de komst van nieuwe grootschalige, perifere 
detailhandelsvestigingen wel degel ijk invloed heeft op het bestaande winkelapparaat. Er is naar 
voren gekomen dat dit voor een groat deel afhankelijk is van de volgende punten: 

• 

• 

• 

Namelijk de specifieke kenmerken van een dergelijke locatie: 
Zoals bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, reistijd en vermaak; 

De schaalgrootte en het retail- en leisureniveau: 
Hierbij moet gedacht warden aan de schaalgrootte en het retail- en leisureniveau van het 
stedelijk gebied. Men gaat ervan uit dat PGD-locaties meer invloed hebben op de 
winkelgebieden met een kleine schaalgrootte (monofunctionele centra) dan een grate 
schaalgrootte (multifunctionele centra). Kortom verwacht wordt dat de grootste locaties het 
beste zullen gedijen na de komst van een nieuwe PGD-locatie en de kleinere centra zullen er 
naar verwachting het eerste aan onderdoor kunnen gaan. 

De invulling : 
Een aantal branches (namelijk elektronica, speelgoed, sport/kamperen) op nieuwe PGD-locaties 
hebben naar verwachting een grotere invloed op de binnenstad, de stadsdeelcentra en de 
wijkwinkelcentra. De andere branches (namelijk doe-het-zelf, in-en-om het huis en 
autboulevards) hebben naar verwachting meer invloed op andere grootschalige locaties in de 
st ad. 

Het is dus duidelijk dat de invloed van een dergelijk grootschalige winkelgebied net buiten de stad 
afhankelijk is van een aantal punten. 

Belangrijk bij deze reflectie is dat deze conclusies niet of nauwelijks empirisch onderbouwd zijn . Om 
een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op de probleemstelling dient er een veldonderzoek 
gedaan te warden. 
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Hoofdstuk 3: Kenmerken perifere grootschalige detailhandel 

3.1 lnleiding 
Uit hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat PGD-locaties wel degelijk invloed hebben op het bestaande 
winkelapparaat. Alleen komt er uit de literatuurstudie niet duidelijk naar voren wat de mate van 
invloed is op het bestaande winkelapparaat. Daarom is het nuttig om hier een veldonderzoek aan te 
wijden . 

Het doel van dit hoofdstuk is dan ook het vinden van belangrijkste kenmerken van grootschalige, 
perifeer gevestigde, detailhandelsconcentraties. Want met behulp van deze kenmerken kan in een 
later stadium van dit onderzoek een enquete volgens de conjunct keuze methode warden opgesteld 
(nadere toelichting m.b.t. deze methode zie volgend hoofdstuk 4). Dit om uiteindelijk een beter beeld 
te krijgen door welke kenmerken en door welke kenmerkcombinaties consumenten hun huidige 
winkelvoorzieningen verlaten voor nieuwe perifere grootschalige detailhandel in de periferie. 

In dit hoofdstuk warden eerst de kenmerken die het keuzegedrag van consumenten bei'nvloeden 
onderzocht. Daama wordt er een aanvullend onderzoek gedaan naar de mate van belangrijkheid van 
de verschillende kenmerken. Waama vervolgens gekeken wordt hoe deze verschillende kenmerken 
meegenomen moeten warden in het veldonderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resume. 

3.2 Kenmerken van perifere grootschalige detailhandelsconcentraties 
Als bij de consument een behoefte ontstaat om een product te kopen, gaat hij zoeken naar waar hij 
deze behoefte het beste kan vervullen. Hij zal aan de hand van zijn opgedane ervaringen een keuze 
maken voor een bepaald winkelgebied, maar welke keuzecriteria (kenmerken) bepalen die voorkeur 
nu? 

Er is voor deze keuzecriteria geen literatuur gevonden met hetzelfde doel. Daarom zijn er een vijftal 
onderzoeken, met alleen opsommingen van kenmerken voor alle type winkelcentra, gebruikt om de 
kenmerken specifiek voor PGD-locaties hier uiteindelijk uit te kunnen distilleren. Bij de 
literatuurstudie voor het verzamelen van deze kenmerken is in het bijzonder gebruik gemaakt van 
een aantal afstudeerscripties en een vastgoed uitgave van EIM (zie bijgevoegde literatuurlijst) . 

Afstudeerscripties: 
S. Buvel6t [Buvel6t, 2002]; 
M. Hawinkels [Hawinkels, 1997]; 
H. Suijkerbuijk [Suijkerbuijk, 2003]; 
J. Zimmer [Zimmer, 1995]. 

Congresdiscussie: 
Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling [SSM, 2003]. 

In bijlage 11 staan de kenmerken die het keuzegedrag van consumenten m.b.t. de keuze van de 
winkellocatie kunnen bei'nvloeden per onderzoek uitgewerkt. De kenmerken die relevant zijn voor dit 
onderzoek zijn samengevoegd in de tabel 3.1. 

De kenmerken die relevant zijn voor dit onderzoek zijn de kenmerken die van toepassing zijn op PGD
locaties, dit betekent dat kenmerken die niet echt van toepassing zijn op dit soort locaties weggelaten 
zijn voor dit onderzoek (denk hierbij aan combinatiekenmerken zoals sportfuncties, medische functies 
etc.). Daarbij zijn er alleen kenmerken meegenomen op het gebied van niet-dagelijkse detailhandel 
(zie paragraaf 1.3 'de afbakening '). 
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Kortom in tabel 3.1 zijn de verschillende kenmerken, die naar voren zijn gekomen bij de analyse naar 
belangrijke winkelkenmerken voor dit onderzoek, onder elkaar gezet: 

Onderzoek van S. Buvelot: 
• Afstand; 
• Bereikbaarheid; 
• Parkeergelegenheid; 
• Kwaliteit van het aanbod; 
• Prijsniveau; 
• Branchering; 
• Vormgeving; 
• Mate van vermaak; 
• Verzorgingsfuncties; 
• Schone en veilige winkelomgeving; 
• Be ken de winkelformules; 
• Horecafuncties; 
• Amusementsfuncties; 
• Culturele functies . 

Onderzoek van S. Suijkerbuijk: 
• Concurrentie (omliggende winkelvoorzieningen}; 
• Herkenbaarheid in omgeving {presentatie}; 
• Aantal parkeerplaatsen (kwantiteit}; 
• Toegankelijkheid parkeren (kwaliteit}; 
• Betaald/gratis parkeren; 
• Branchemix (samenstelling winkelaanbod); 
• Kwaliteit winkelaanbod; 
• Veiligheid; 
• Aankleding {presentatie}; 
• Materiaalgebruik {presentatie); 
• Beplanting {presentatie}; 
• Open bare toiletten (service-elementen); 
• Speelgelegenheden kinderen (vermaak}; 
• lnformatiepunt (service-elementen); 
• Horeca; 
• Rustpunten (service-elementen) . 

Onderzoek van SSM: 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Kwaliteit winkelaanbod; 
Aanvullende diensten en voorzieningen {horeca, 
vrijetijdsvoorzieningen, toiletten, kinderopvang, 
entertainment}; 
lnrichting; 
Veiligheid; 
Sfeer; 
Toegankelijkheid ( bereikbaarheid, afstand); 
Parkeergelegen heid (voldoende 
parkeergelegenheid, parkeerkosten). 

Onderzoek van M. Hawinkels: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Omvang; 
Branchesamenstelling {thematisering); 
Bereikbaarheid; 
Parkeerfaciliteiten; 
Herkenbaarheid; 
Horecavoorzieningen; 
Branchepatroon en trekkerbeeld; 
Kwaliteitsniveau win kelconcentratie; 
Presentatie . 

Onderzoek van J. Zimmer: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Concurrerende win kelvoorzieningen; 
Absolute Jigging; 
Bereikbaarheid; 
Parkeren; 
Aansluiting op de omgeving ; 
Horecavoorzieningen; 
Trekkers; 
Branchepatroon; 
Kwaliteitsniveau winkels; 
Assortiment {breed/diep}; 
Verhouding landelijk filiaalbedrijf; 
Fysieke kwaliteit {presentatie) (routing, 
veilig heid/verlichting); 
Commerciele kwaliteit {presentatie) 
{zichtbaarheid, herkenbaarheid, sfeer/inrichting, 
bewegwijzering). 

Tabel 3.1: Kenmerken perifere grootschalige winkelconcentraties per onderzoek 

Vervolgens zijn de overlappingen uit de bovenstaande kenmerken weggelaten en warden de 
kenmerken, die het keuzegedrag van consumenten bepalen m.b.t. de keuze voor een winkellocatie, 
hieronder aan de hand van een viertal categorieen {product, winkel, winkelconcentratie en locatie) 
onder elkaar gezet: 

1. Het product 
• Prijsniveau; 
• Kwaliteitsniveau; 
• Assortiment {breedte en diepte). 
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2. Dewinkel 
• Vestiging bekende winkelformules; 
• Omvang winkel. 

3. De winkelconcentratie 
• De vestiging van verschillende branches; 
• Presentatie winkelcentrum: 

Presentatie gebouwen en gebied, verzorgdheid/opgeruimdheid winkelgebied, veiligheid, 
sfeer, helderheid van de opzet van het winkelgebied, herkenbaarheid, beplanting en 
materiaalgebruik; 

• Vermaak: 
Onder deze term kunnen bijvoorbeeld entertainment, speelgelegenheden voor kinderen, 
muziek en markten vallen. Kortom bij de aanwezigheid van veel van dit soort vormen van 
vermaak wordt het winkelcentrum een ware belevenis voor zowel jong als oud; 

• Horeca; 
• Verzorgingsfuncties: 

Service-elementen (bewegwijzering en informatieborden), sanitaire voorzieningen, 
infobalie's en comfort; 

• Culturele functies. 

4. De locatie 
• Bereikbaarheid winkelgebied; 
• Reistijd met de auto; 
• Reistijd met het openbaar vervoer; 
• Parkeermogelijkheid; 
• Parkeerkosten. 

De bovenstaande zestien kenmerken zullen worden meegenomen in een aanvullend onderzoek in de 
volgende paragraaf om de belangrijkheid van de verschillende paragrafen te bepalen. Het kenmerk 
omvang zal hierbij niet meegenomen worden aangezien het in dit onderzoek gaat om grootschalige 
detailhandel. 

3.3 Selectie kenmerken voor het conjunct keuze-experiment 
In deze paragraaf wordt er een selectie gemaakt uit de kenmerken, die in de voorgaande paragraaf 
besproken zijn, welke bij het veldonderzoek in een conjunct keuze-experiment getoetst worden . 

33.1 Aanvullend onderzoek 
In tabel 3.2 zijn de kenmerken, welke op "mate van belangrijkheid" aan de hand van het aanvullend 
onderzoek, onder elkaar gezet. · 

Hierbij zijn de verschillende kenmerken (geanalyseerd vanuit de literatuur, zie paragraaf 4.2), op een 
willekeurige volgorde, aan de winkelgroep van Achmea Vastgoed voorgelegd. Waarna ze de 
kenmerken voor zowel het huidige winkelapparaat (binnenstad, stadsdeelcentra en wijkwinkelcentra) 
als specifiek voor de perifeer gevestigde, grootschalige detailhandel op volgorde van belangrijkheid 
onder elkaar zijn gezet. 

Zeven personen van de winkelgroep bij Achmea Vastgoed hebben de lijst ingevuld en geretourneerd. 
De resultaten zijn verwerkt door cijfers toe te kennen aan de kenmerken . De kenmerken die bovenaan 
ingevuld zijn op de lijst (de lijst staat in de bijlage 12) hebben 1 punt gekregen en de kenmerken 
onder aan 15 punten. Vervolgens zijn al deze punten opgeteld. Het kenmerk met de minste punten 
kwam dus naar voren als het belangrijkste kenmerk en het kenmerk met de meeste punten kwam dus 
naar voren als het onbelangrijkste kenmerk. Dit is gedaan voor zowel de mate van belangrijkheid voor 
de PGD-locaties als voor de andere winkelgebieden. Dit om aan te geven dat de volgorde van 
belangrijkheid van de kenmerken verschilt voor de verschillende typen winkelgebieden. De resultaten 
van het aanvullend onderzoek staan in bijlage 13 beschreven. 
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In tabel 3.2 zijn de kenmerken dus op volgorde van belangrijkheid gezet, zoals naar voren is gekomen 
in het aanvullend onderzoek. 

Volgorde kenmerken perifere, 
grootschalicie detailhandel 
1 Reistijd met de auto 
2 Parkeermogelijkheid 
2 Assortiment (breedte/diepte) 
4 Kwaliteitsniveau aanbod 
5 Vestiging verschillende branches 
6 Prijsniveau 
7 Presentatie winkelcentrum 
8 Vestiging van bekende winkelformules 
9 Parkeerkosten 

10 Vermaak 
11 Bereikbaarheid winkelconcentratie 
12 Horeca 
13 Reistijd openbaar vervoer 
14 Verzorgingsfuncties 
15 Culturele functies 

Tabel 3.2: Volgorde beweegredenen vanuit de consument op de verschillende winkelgebieden 

3.3.2 Selectie kenmerken conjunct keuze-experiment 
Het is niet mogelijk om alle kenmerken mee te nemen als variabelen in het conjunct keuze
experiment, aangezien anders het onderzoek te omvangrijk wordt. Dus er is een keuze gemaakt uit de 
bovenstaande kenmerken (tabel 3.2) welke uiteindelijk als variabelen in het onderzoek kunnen 
worden meegenomen. 

Aan de hand van de tabel 3.2 wordt aan de hand van kennis m.b.t. de bestaande perifere 
grootschalige detailhandelsconcentraties een selectie gemaakt welke kenmerken in het conjunct 
keuze-experiment als constanten en wat voor kenmerken als variabelen worden meegenomen. 

De constanten zijn de kenmerken die over het algemeen vergelijkbaar zijn op de verschillende 
bestaande PGD-locaties. Dit betekent dat deze kenmerken vaak hetzelfde zijn op de verschillende 
detailhandelslocaties, zoals bijvoorbeeld de kosten van het parkeren . Over het algemeen kan de 
consument op PGD-locaties namelijk gratis parkeren. De variabelen zijn dus de kenmerken die vaak 
anders zijn op de PGD-locaties. 

Deze selectie is aan de hand van twee stappen gedaan. In de eerste stap worden de eerste tien 
kenmerken bekeken en vergeleken met de bestaande PGD-locaties. Daarbij zijn de kenmerken die 
vrijwel altijd hetzelfde zijn op de verschillende bestaande PGD-locaties als constant aangenomen en 
de andere kenmerken als variabel. In de tweede stap zijn vervolgens de kenmerken die als minst 
belangrijk in het aanvullend onderzoek naar voren zijn gekomen als constanten benoemd voor dit 
onderzoek. 

Stap 1: Selectie eerste ti en kenmerken uit de figuur 
Allereerst zijn de eerste tien kenmerken (figuur 3.1) die naar voren zijn gekomen uit het aanvullend 
onderzoek naast de bestaande perifere grootschalige detailhandelsconcentraties gelegd. Hieruit is 
naar voren gekomen dat de volgende kenmerken in dit onderzoek meegenomen worden als 
constanten: 

• Parkeerkosten: 

• 

• 

Over het algemeen zijn op dit soort concentraties de parkeerkosten gratis; 
Parkeermogelijkheid: 
In de meeste gevallen op perifere grootschalige concentraties is er ruim voldoende 
mogelijkheid om dichtbij te parkeren; 
Het assortiment: 
Het assortiment van winkels is als een van de belangrijkste kenmerken uit het aanvullend 
onderzoek naar voren gekomen, toch is deze niet als variabele meegenomen in dit onderzoek. 
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Dit komt omdat er in dit onderzoek vanuit is gegaan dat indien er gesproken wordt over een 
grootschalige concentraties er verwacht kan worden dat het assortiment zowel breed als diep 
is. Dat wil zeggen dat de verschillende winkels een groot scala aan verschillende producten 
hebben en per type product ook weer een groot aantal modellen. Daarom is dit kenmerk 
meegenomen in de algemene beschrijving van de grootschalige concentraties en dus als 
constante; 

• Bekende winkelformules: 
Over het algemeen vestigen voornamelijk grote en vaak ook dus ook bekende formules zich op 
perifere grootschalige concentraties. Dus is er in dit onderzoek vanuit gegaan dat een groot 
deel van de winkels op de grootschalige concentraties bekende winkelformules heeft op 
landelijk niveau. 

Kortom dit betekent dat de volgende kenmerken in dit onderzoek meegenomen worden als 
variabelen: 

• Reistijd met de auto; 
• Prijsniveau; 
• Kwaliteitsniveau aanbod; 
• Presentatie winkelconcentratie; 
• Vestiging verschillende branches; 
• Vermaak. 

Stap 2: Laatste vijfkenmerken uit defiguur 
Vervolgens zijn de laatste vijf kenmerken uit de figuur 10 (kenmerk 11 t/m 15) meegenomen als 
constanten in het onderzoek. Aangezien deze als minst belangrijke kenmerken voor PGD-locaties naar 
voren zijn gekomen uit het aanvullend onderzoek: 

• Bereikbaarheid winkelconcentratie; 
• Horeca; 
• Reistijd openbaar vervoer; 
• Verzorgingsfuncties; 
• Culturele functies. 

In paragraaf 4.2 wordt de manier hoe deze variabele kenmerken gebruikt worden in het 
veldonderzoek verder toegelicht. 

3.4 Resume 
Het doel van dit hoofdstuk is het vinden van de belangrijkste kenmerken van PGD-locaties. Bij het 
zoeken naar deze kenmerken met als doel om het keuzegedrag van consumenten te bepalen is er 
geen vergelijkbare literatuur gevonden met dit doel. 
Daarom zijn er een vijftal onderzoeken gebruikt om de kenmerken specifiek voor PGD-locaties te 
kunnen distilleren. De uiteindelijke kenmerken die hieruit naar voren zijn gekomen zijn: 

1 . Reistijd met de auto; 9. Parkeerkosten; 
2. Parkeermogelijkheid; 10. Vermaak; 
3. Assortiment (breedte/diepte) 11. Bereikbaarheid winkelconcentratie; 
4. Kwalteitsniveau aanbod; 12. Horeca; 
5. Vestiging verschillende branches; 13. Reistijd openbaar vervoer; 
6. Prijsniveau; 14. Verzorgingsfuncties; 
7. Presentatie winkelcentrum; 15. Culturele functies . 
8. Vestiging van bekende winkelformules; 

De kenmerken zijn vervolgens voorgelegd aan de winkelgroep van Achmea Vastgoed (aanvullend 
onderzoek), die de bovenstaande kenmerken op volgorde van belangrijkheid gezet hebben . 

Het is niet mogelijk om alle kenmerken als variabelen mee te nemen in het conjunct keuze
experiment, aangezien het onderzoek anders te omvangrijk word (variabele kenmerken zijn 
kenmerken die meegenomen worden in het experiment als keuze-alternatieven). Aan de hand van 
het aanvullend onderzoek in combinatie met de kennis m.b.t. de bestaande PGD-locaties is er een 
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selectie gemaakt welke kenmerken als constanten en wat voor kenmerken als variabelen 
meegenomen warden. 

De selectie is gedaan aan de hand van twee stappen. In de eerste stap warden de eerste tien 
kenmerken bekeken en vergeleken met bestaande PGD-locaties. Daarbij zijn de kenmerken die vrijwel 
altijd hetzelfde zijn op de verschillende bestaande PGD-locaties als constant aangenomen en de 
andere kenmerken als variabel. In de tweede stap zijn de kenmerken die als minst belangrijk in het 
aanvullend onderzoek naar voren zijn gekomen sowieso als constante benoemd. 

Kortom de volgende kenmerken warden in het onderzoek als variabelen meegenomen: 
• Reistijd met de auto; 
• Prijsniveau: 
• Kwaliteitsniveau aanbod; 
• Presentatie winkelconcentratie; 
• Vestiging verschillende branches; 
• Vermaak. 

En de overige kenmerken warden in het onderzoek als constanten meegenomen: 
• Parkeerkosten; 
• Parkeermogelijkheid; 
• Assortiment (breedte/diepte); 
• Bekende winkelformules; 
• Bereikbaarheid winkelconcentraties; 
• Horeca; 
• Reistijd openbaar vervoer; 
• Verzorgingsfuncties; 
• Culture le functies . 
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Hoofdstuk 4: Conjunct keuze-experiment 

4.1 lnleiding 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed van de komst van grootschalige 
detailhandel op het consumentengedrag. Dit gedrag wordt met behulp van een schriftelijke enquete, 
onder consumenten van een gemeente, in kaart gebracht. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de methode van het onderzoek nader 
toegelicht. Daarna wordt er besproken hoe de kenmerken van de winkellocaties in het onderzoek 
meegenomen zijn . Vervolgens wordt de methode van het onderzoek m .b.t. de praktische invulling 
nader toegelicht en wordt er uitgelegd hoe de keuzemodellen gebruikt zijn om het keuzegedrag van 
de respondenten te kunnen analyseren . De beschrijving van de onderzoeksmethode is met name 
gebaseerd op Oppewal (1993] en (1995], Molin (1999], Delden [2002] en Vissers (2003] . Tenslotte 
wordt het hoofdstuk afgesloten met een resume. 

4.2 De onderzoeksmethode 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksmethode beschreven, waarbij de theorie m.b.t. deze 
onderzoeksmethode is weergegeven. 

De conjunct keuze onderzoeksmethode 
In dit onderzoek wordt het keuzegedrag van consumenten gemeten met behulp van de conjunct 
keuzemethode. Een individuele consument neemt keuze-alternatieven (zoals bijvoorbeeld een 
winkelbestemming) waar als een verzameling van kenmerken . Daarbij waardeert het individu de 
scores van deze kenmerken subjectief en ontleent hij aan elk kenmerk een bepaald (deel-)nut. Het 
totale nut per keuze-alternatief is het resultaat van een afweging op elk van deze kenmerken. Het 
proces van afwegen wordt opgevat als het toepassen van een bepaalde combinatie-regel. De 
consument kiest het alternatief met het hoogste nut uit de set van beschikbare, gekende 
alternatieven [Delden, 2002]. Het zijn immers de keuzes van consumenten die uiteindelijk de kans 
bepalen dat een consument een dergelijk winkelgebied bezoekt. 

Deze benadering biedt een alternatief voor de zogenoemde 'revealed' keuzemodellen, die gebaseerd 
zijn op het werkelijk vertoonde keuzegedrag van consumenten binnen een bestaande marktsituatie. 
Deze revealed keuzemodellen hebben een aantal nadelen, zoals de keuzes kunnen bei·nvloed zijn door 
aspecten die niet van belang zijn voor een belegger, er is geen informatie beschikbaar over het 
keuzegedrag van consumenten met betrekking tot nog niet bestaande producten ofwinkellocaties en 
de verklarende variabelen kunnen onderling sterk zijn gecorreleerd. 

In dit onderzoek wordt via een schriftelijke enquete een aantal hypothetische grootschalige 
detailhandellocaties aan respondenten gepresenteerd. De hypothetische locaties zijn gevormd door 
de te onderzoeken variabelen systematisch te varieren op basis van statistische experimentele 
designs. Er is voor gekozen om voor iedere situatie de respondent te laten bepalen hoe vaak hij in de 
afgelopen 3 maanden, voor en na toevoeging van de hypothetische perifere grootschalige 
detailhandel met desbetreffende kenmerken, daar en in het bestaande winkelapparaat zou gaan 
winkelen en voor welke branchegroepen. Er is gekozen voor 3 maanden omdat dat voor een 
consument nog goed na te gaan. De keuzesituaties voor de respondenten bestaan dus uit bestaande 
alternatieven en een nieuw alternatief, waarvan de kenmerken gevarieerd warden . 

Om het gemeten keuzegedrag te verklaren wordt een model gespecificeerd. In dit model worden 
variabelen (met niveaus) opgenomen die de PGD-locatie beschrijven. Op basis van de respons van de 
consumenten wordt het keuzegedrag gemeten en warden de parameters van het model geschat, 
zodanig dat het waargenomen keuzegedrag zo goed mogelijk voorspeld wordt. Op deze manier kan 
warden afgeleid wat de invloed van ieder van de variabelen van de PGD-locatie afzonderlijk op het 
keuzegedrag is. Een ander voordeel van deze methode is dat het mogelijk is voor elke denkbare 
combinatie van niveaus van variabelen vast te stellen hoe groot de kans is hoe vaak iemand voor deze 
grootschalige detailhandelslocatie kiest (bewerkt naar Del den, 2002] . 

Een probleem echter bij dit soort toepassingen is dat het verband tussen nut en keuze(-kansen) 
theoretisch niet onderbouwd is. Bijgevolg moet ad hoc voor een of andere beslisregel worden gekozen, 
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bijvoorbeeld de regel dat altijd het alternatief met het hoogste nut wordt gekozen, of dat 
keuzekansen proportioneel gerelateerd zijn aan de som van de nutten van beschikbare alternatieven. 

Een ander nadeel van deze methode is dat de resultaten afhankelijk zijn van een beperkt aantal 
vooraf gekozen kenmerken/attributen . Dit betekent dat de andere kenmerken als constante of zelfs 
helemaal niet meegenomen kunnen worden in het experiment. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot 
onnauwkeurigheden met betrekking tot de keuze van de respondent voor het desbetreffende keuze
alternatief. 

De veronderstellingen binnen de conjunct keuzemodellen kunnen op de volgende wijze opgesomd 
worden [Delden , 2002] : 

• Mensen maken keuzes op basis van de eigenschappen van keuzesituaties; 
• Mensen waarderen de diverse niveaus van de variabelen verschillend; 
• Mensen kunnen de deelnutten van deze kenmerk-niveaus combineren tot een totaal oordeel ; 
• Mensen laten zich bij het kiezen tussen de bestaande winkellocaties en de nieuwe 

grootschalige concentraties leiden door het totale nut dat ze aan deze detailhandelslocaties 
kunnen ontlenen. Hiervoor geldt dat het schatten van het nut uit keuzes mogelijk is op basis 
van de veronderstellingen dat de consumenten kiezen voor die winkellocatie waaraan ze het 
hoogste nut ontlenen. 

De analysetechniek 
Het verband tussen het nut van een bepaald alternatief en de deelnutten van de variabelen wordt 
beschreven door de volgende vergelijking : 

Waarbij: 
vx Het nut van alternatief x (x=1.. .13: bestaande winkelgebieden; x=O: de nieuwe PGD

locatie); 

Een indicator-variabele van winkelgebied k: Wx =1 als x het k-de winkelgebied is, 
lt 

anders Wx =0; 
lt 

Een parameter die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied weergeeft (cxk =0 voor 
k=1, de binnenstad van Amersfoort); 

Een indicator-variabele voor het n-de kenmerk van winkelgebied x (geldt alleen voor 
x=O, de nieuwe PGD-locatie); 

Een parameter dat het belang van het n-de kenmerk van de PGD-locatie weergeeft; 

Een indicator-variabele voor alternatief x dat de interactie tussen de variabelen 
gemiddelde prijs-/kwaliteitsverhouding en weinig extra vermaak en tussen de 
variabelen het duurdere prijssegment in combinatie met een hogere kwaliteit en 
weinig extra vermaak weergeeft, geldt alleen voor x=o; 

Een parameter dat het belang van het p-de interactie-effect weergeeft; 

Het nut dat aan een bepaald alternatief wordt ontleend, is een optelsom van deelnutten . 

4.3 De kenmerken van een fictieve perifere grootschalige detailhandelslocatie 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken waarmee de "hypothetische" 
PGD-locaties zijn samengesteld en op grond waarvan de respondenten deze dienen te beoordelen. 
Deze kenmerken zijn ontleend aan de hand van het theoretisch (zie hoofdstuk 2) en aanvullend 
onderzoek (zie paragraag 3.3.1). 
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Variabelen en niveaus 
De selectie van de kenmerken is gebaseerd op de mate van belangrijkheid van het kenmerk voor een 
perifere grootschalige detailhandelsconcentratie en of het al dan niet vanzelfsprekend is dat een 
kenmerk op een perifere grootschalige concentratie in een bepaalde en relatief constante vorm 
voorkomt (denk hierbij bijvoorbeeld aan het kenmerk parkeergelegenheid, waarbij over het algemeen 
op een perifere grootschalige locatie altijd voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn). In paragraaf 
3.3.2 wordt deze selectie uitgevoerd en in deze paragraaf zijn de variabelen voorzien van verschillende 
niveaus. 

Deze bespreking is opgebouwd uit de volgende vier categorieen: 
• Kenmerken m.b.t. de producten; 
• Kenmerken m.b.t. de winkels; 
• Kenmerken m.b.t. de winkelconcentratie; 
• Kenmerken m.b.t. de locatie. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de variabelen met de daarbij behorende niveaus en de 
constanten. 

Kenmerken m.b.t. de producten: 
Variabele · 
Onder de variabelen in de categorie producten vallen twee kenmerken, namelijk prijsniveau en 
kwaliteitsniveau van het aanbod. Er is voor gekozen om deze twee kenmerken samen te voegen tot 
een variabele, namelijk prijs-/kwaliteitsniveau. Hier is voor gekozen omdat deze kenmerken in grote 
mate afhankelijk zijn van elkaar en daarom is het niet goed mogelijk om ze in dit type onderzoek los 
van elkaar te bekijken. 

Het prijsniveau staat dus in nauw verband met de kwaliteit. Daarbij is deze afhankelijkheid van deze 
twee kenmerken in dit onderzoek nog groter doordat het hier gaat om PGD-locaties. Vaak zijn dit 
namelijk bekende en gerenommeerde winkelformules, waarbij al bepaalde constante verwachtingen 
m.b.t. de prijs-/kwaliteitsverhouding zijn . 

Onder de kwaliteit van het aanbod wordt de balans bedoeld tussen de verschillende, op het 
betreffende aanbod te betrekken kwalteitskenmerken, teneinde aan het vereiste kwaliteitsniveau te 
kunnen voldoen [Keeris, 2001]. Ook wel een bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin iets 
geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te worden [Van Dale, 1997]. 

In dit onderzoek is er vanuit gegaan dat drie verschillende prijs-/kwaliteitssituaties mogelijk zijn op 
perifere grootschalige detailhandelsconcentraties. Namelijk een gemiddelde kwaliteit en relatief 
goedkoop (denk hierbij aan bijvoorbeeld kortingscentra), een gemiddelde kwaliteit en een 
gemiddelde prijs en een hoge kwaliteit en relatief duur. 

• Variabele 1: Prijs-/kwal iteitsverhouding 
De eerste variabele is de prijs-/kwaliteitsverhouding. Deze prijs-/kwaliteitsverhouding is gesplitst 
in een drietal niveaus: 

Gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop: hier worden kwalitatief gemiddelde producten 
onder de gemiddelde prijs aangeboden . Hierbij kan gedacht worden aan een soort constante 
uitverkoop. Zoals bijvoorbeeld de factory outlet centers; 
Gemiddelde kwaliteit en een gemiddelde prijs; 
Hoge kwaliteit en relatief duur: hier worden producten bedoeld waarvan de kwaliteit van de 
producten zeer goed is en welke in het duurdere segment vallen. 

Constante · 
• Assortiment (breedte/diepte) : 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de winkels op de perifere grootschalige concentraties 
een groot scala aan verschillende producten hebben en per type product ook weer een groot 
aantal modellen. Om deze reden wordt dit kenmerk op deze manier in dit onderzoek als constante 
meegenomen. 
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Kenmerken m.b.t . de winkels: 
Variabelen · 
Variabelen 2 t/m 7 beschrijven de vestiging van verschillende branches op PGD-locaties op het gebied 
van niet-dagelijkse artikelen. 
De onderstaande variabelen zijn onder te verdelen in twee niveaus die voor iedere variabele hetzelfde 
zijn, namelijk de desbetreffende branchegroep is: 

- Aanwezig op de PGD-locatie; 
- Niet aanwezig op de PGO-locatie. 

• Variabele 2: De branchegroep elektronica 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beeld & geluiddragers, computers & software, bruin 
& witgoed en elektro. 

• Variabele 3: De branchegroep speelgoed 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld speelgoed, modelbouw en vliegers. 

• Variabele 4: De branchegroep sport/kamperen 
Hierbij kan gedacht worden aan alle binnen en buiten sporten (bijvoorbeeld ruitersport, 
hengelsport, watersport) en kampeerartikelen. 

• Variabele 5: De branchegroep auto/fiets 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld automaterialen, (brom-)fietsen, autodealers, 
garages en autoruiten . 

• Variabele 6: De branchegroep in-en-om het huis 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld keukens, meubelen, sanitair, verlichting, 
woninginrichting, plant en dier. 

• Variabele 7: De branchegroep doe-het-zelf 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bouwmarkten, bouwmaterialen, deuren & kozijnen, 
gereedschap en verf. 

Constante · 
• Vestiging van een groot aantal bekende winkelformules (landelijk niveau): 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de meeste winkels op de perifere grootschalige 
winkelconcentraties landelijk bekend zijn. 

Kenmerken m.b.t. de winkelconcentratie 
Variabelen · 
• Variabele 8: Presentatie winkelcentrum 

Met betrekking tot de presentatie van de perifere grootschalige concentratie zijn de volgende 
twee niveaus gekozen: 

Hoogwaardig verblijfsklimaat van het winkelgebied: zeer aantrekkelijke presentatie van de 
gebouwen en het gebied, zeer netjes/verzorgd en opgeruimd winkelgebied, zeer veilig, 
prettige sfeer, heldere opzet, herkenbaar en mooi materiaalgebruik; 
Gemiddeld verblijfsklimaat van het winkelgebied: De presentatie van het winkelgebied en de 
gebouwen is niet noemenswaardig, evenals het materiaalgebruik, de sfeer, de opzet en de 
herkenbaarheid. Daarbij is het een gemiddeld verzorgd winkelgebied. 

Om de bovenstaande niveaus te verduidelijken is in de enquete ook beeldmateriaal gebruikt (zie 
bijlage 15). 

• Variabele 9: Aanwezigheid vermaak 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld entertainment op straat, speelgelegenheden voor 
kinderen, muziek en markten. Deze variabele is opgesplitst in een tweetal niveaus: 
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Qua entertainment is het een belevenis voor jong en oud. Onder deze term kunnen bijvoorbeeld 
entertainment, speelgelegenheden voor kinderen, muziek en markten vallen . Kortom bij de 
aanwezigheid van veel van dit soort vormen van vermaak wordt het winkelcentrum een ware 
belevenis voor zowel jong als oud. 
Qua entertainment is er niet zo veel te beleven. 

Constanten· 
De volgende kenmerken zijn als volgt meegenomen in het onderzoek: 
• Horecagelegenheden: 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat horecagelegenheden in het winkelgebied aanwezig 
zijn, maar niet ten overvloede. Voldoende voor een redelijke lunch en wat te drinken; 

• Verzorgingsfuncties: 
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dater voldoende service-elementen (bewegwijzering en 
informatieborden}, sanitaire voorzieningen, infobalie etc. aanwezig zijn ; 

• Culturele functies : 
Deze zijn niet of nauwelijks aanwezig op de perifere grootschalige concentratie in dit onderzoek. 

Kenmerken m.b.t. de locatie 
Varjabele· 
• Variabele 10: Reistijd winkelgebied 

In dit onderzoek warden afstanden met de auto bekeken tot de perifere grootschalige locatie, 
aangezien consumenten die perifere grootschalige concentraties bezoeken over het algemeen 
daar met de auto naar toe gaan. Deze tiende variabele is opgesplitst in drie niveaus: 

Circa 10 minuten rijden met de auto vanaf de woning; 
Circa 20 minuten rijden met de auto vanaf de woning; 
Circa 30 minuten rijden met de auto vanaf de woning. 

Constanten· 
• Bereikbaarheid winkelgebied: 

De perifere grootschalige concentratie is zeer goed te bereiken met de auto; 
• Reistijd met het openbaar vervoer vanaf de woning: 

De bereikbaarheid van de concentratie met het openbaar vervoer kan redelijk genoemd warden; 
• Parkeermogelijkheid: 

Er is beschikking over voldoende parkeermogelijkheden bij de concentratie; 
• Parkeerkosten: 

Het parkeren is gratis voor de bezoeker van de concentratie. 

De tien variabelen met de daarbij behorende niveaus zijn in de onderstaande tabel 4.1 uitgezet. 

Branche: doe-het-zel 
Presentatie winkelgebied 

Aanwezigheid vermaak 

Reistijd winkelgebied 

Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Hoogwaardig 
verbli"fsklimaat 
Qua entertainment 
een belevenis 

Niet aanwezi 
Normaal 
verbli"fsklimaat 
Qua entertainment 
niet zo veel te beleven 

Circa 10 minuten met Circa 20 minuten met Circa 30 minuten 
de auto de auto met de auto 

Tabel 4.1: Variabelen en bijbehorende niveaus 
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4.4 De praktische invulling van de onderzoeksmethode 
In deze paragraaf wordt er nader ingegaan op de praktische invulling van het conjunct keuze
experiment voor dit onderzoek. In hoofdstuk 3 is er namelijk verondersteld dat ertussen de 
aanwezigheid van een aantal winkelgebiedskenmerken en het bezoek van de consument een verband 
kan bestaan. Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door het uitzetten van een schriftelijke enquete. 

Het doel van het veldonderzoek is om inzicht te krijgen in het veranderende winkelgedrag van de 
consumenten door de komst van nieuwe PGD-locaties ten opzichte van het bestaande 
winkelapparaat met betrekking tot de niet-dagelijkse artikelen. 

Het gedrag van de consument is met behulp van deze schriftelijke enquete in kaart gebracht. Hierbij 
is de nadruk gelegd op het huidige winkelgedrag en het toekomstige gedrag van consumenten na de 
ontwikkeling van een nieuwe PGD-locatie. 

4.4.1 Het attribuutdesign 
In deze sub-paragraaf wordt besproken hoe het onderzoek is opgezet. Deze specificatie bestaat uit 
twee stappen. Eerst wordt het attribuutdesign opgezet en vervolgens wordt dit getransformeerd naar 
een analyse-design. Daarna wordt er ingegaan op de beoordeling van de keuzesituaties in de enquete. 
Tot slot wordt uiteengezet hoe de modellen warden geschat en hoe de resultaten van de 
modelschatting gei"nterpreteerd moeten warden . 

De te beoordelen keuzesituaties warden omschreven d.m.v. een attribuutdesign (bijlage 14). In deze 
paragraafvolgt eerst een uitleg van de opzet en de werking van het design . 

Elke rij (figuur 4.1) in het attribuutdesign, doorgaans profiel genoemd, vertegenwoordigt een 
keuzealternatief. Elk profiel bepaalt de samenstelling van de "hypothetische" PGD-locatie. De 
respondent moet vervolgens aangegeven in de enquete hoe vaak deze perifere grootschalige 
detailhandelsconcentratie en de andere winkelcentra de afgelopen drie maanden zouden zijn bezocht 
als deze PGD-locatie zou hebben bestaan. 

0 

Profielen ! 
1 t/m 27 : 

---------------_, 

1 
1 0 

'-- --- ----- --_____ __ : 

~- - - ---- - -- - - ---- , 
Niveaus 

o ofl of2 
_ _:_: ::.~==- - ::_::_:.:.~ 

Figuur 4.1: Gedeelte van het attribuutdesign (zie ook bijlage 14) 

De kolommen van het attribuutdesign vertegenwoordigen de variabelen . De cellen van het 
attribuutdesign geven informatie over de niveaus van de variabelen (voor de toelichting van de 
niveaus zie bijlage 14, tabel 12). Voor elk van de variabelen is bepaald welke niveaus bij de variabelen 
onderscheiden warden (zie tabel 4.1). Elke unieke combinatie van niveaus vormt een mogelijke 
omschrijving van de PGD-locatie. Het totaal aantal verschillende PGD-locaties kan als volgt warden 
berekend: 

• 8 variabelen van 2 niveaus 
• 2 variabelen van 3 niveaus 

28 x 32 = 2.304 keuzesituaties 

Om de relevante parameters uit het veronderstelde model te kunnen schatten hoeft men slechts voor 
een subset (fractie) van al deze mogelijke combinaties responses te verzamelen [Oppewal c.s ., 1992]. 

De fractionele attribuutdesigns kunnen warden ontleend aan een tabellenboek of warden 
gegenereerd uit SPSS (statistische analyses) of komen uit Consurv (een speciaal programma voor 
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conjunct methoden). In dit onderzoek is het programma Consurv gebruikt voor de bepaling van de 
verschillende PGD-locaties. Het design welke bij dit onderzoek naar voren is gekomen omvat 27 
verschillende PGD-locaties en is te vinden in bijlage 14. 

Kortom het design is opgebouwd in 27 profielen. Er zijn dus 27 verschillende perifere grootschalige 
detailhandelsconcentraties mogelijk. Het is teveel voor elke afzonderlijke respondent om al deze 27 
verschillende detailhandelsconcentraties, gecombineerd met de bestaande winkelstructuur, te 
beoordelen. Daarom is besloten slechts 9 situaties aan een respondent voor te leggen (voor verdere 
toelichting m.b.t. de opzet van de enquete zie paragraaf 5.3). 

Een keuzesituatie voor de respondent bestaat uit 13 bestaande winkelgebieden in de gemeente 
Amersfoort (op de keuze van de gemeente wordt in paragraaf 6.4 nader ingegaan) + een van de 27 
hypothetische PGD-locaties. Per keuzesituatie dient de respondent aan te geven hoe vaak hij in elk 
van de 14 winkelgebieden zou zijn gaan winkelen als de betreffende variant van de PGD-locatie 
bestaan zou hebben . 

4.4.2 De analyse van het design 
Ten behoeve van de analyse van de door de respondenten aangegeven keuzes wordt het 
attribuutdesign getransformeerd in een analysedesign. Om deze transformatie te realiseren dient het 
attribuutdesign gehercodeerd te worden. 

De enkelvoudige codes die in het attribuutdesign {bijlage 14, tabel 14.1) worden gebruikt om de 
niveaus van een variabele aan te duiden, kunnen niet zondermeer worden overgenomen in de 
vergelijking. Voor elke variabele zou slechts een parameter geschat worden. Het attribuutdesign 
wordt daarom omgezet naar een analysedesign (zie tabel 6.3). Dit kan op verschillende manieren 
worden gedaan. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een codeerschema dat bekend staat 
onder de naam "dummy codering" (tabel 4.2). Bij de hercodering wordt voor elke variabele met twee 
niveaus in het analysedesign een kolom opgenomen en voor de variabelen met drie niveaus worden 
in het analysedesign twee kolommen opgenomen. In de cellen van de kolommen zijn de indicatoren 
opgenomen welke het niveau van de betreffende variabele definieren [Delden , 2002]. Het 
analysedesign bepaalt de Mn-kenmerken in de formule van Vx {zie paragraaf 4.2). 

Niveaus Codering 
Variabele met 2 niveaus 
Niveau 1 1 
Niveau 2 o 
Variabele met 3 niveaus 
Niveau 1 o o 
Niveau 2 1 o 
Niveau 3 O 1 

Tabel 4.2: Het codeerschema met de dummy codering (bewerkt naar [Delden, 2002)) 

4.4.3 Het beoordelen van keuzesituaties 
Dit model, welke bestaat uit 8 variabelen met 2 niveaus en 2 variabelen met 3 niveaus (zie bijlage 14), 
kan worden opgebouwd in 27 keuzesituaties. In dit design is het mogelijk een interactie-effect tussen 
twee variabelen te schatten. In dit onderzoek wordt de interactie tussen de variabele "prijsniveau" en 
de variabele "vermaak" geschat. 

De interactie tussen deze twee variabelen is gemeten door middel van twee interactie-parameters y. 
De eerste meet het extra nut van de combinatie gemiddelde prijs-/kwaliteit en geen extra vermaak
elementen aanwezig . De tweede parameter met het extra nut van de combinatie het duurdere 
prijssegment met een hogere kwaliteit en geen extra vermaak-elementen aanwezig. De 
corresponderende variabelen E in de formule van Vx ontstaan door de betreffende Mn-variabelen met 
elkaar te vermenigvuldigen. 
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4.4.4 Het schatten van de parameters 
Voor het schatten van het de parameters van het model , wordt gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Limdep [Limdep, 2003]. Deze wordt gebruikt om maximum likelihood (grootste 
aannemelijkheid) parameter schattingen af te leiden voor het veronderstelde MNL keuzemodel 
(multinominale logit keuzemodel) [Oppewal c.s., 1992]. In deze sub-paragraaf wordt een inleiding 
gegeven op de resultaten van de modelschatting . De resultaten van de modelschatting warden in 
hoofdstuk 6 besproken. 

Deelnutten afleiden 
Per variabele warden, afhankel ijk van het aantal niveaus van de variabele, 1 of 2 parameters (gewicht) 
geschat. Aan de hand van de parameterwaarden kan warden afgeleid welke deelnutten aan de 
afzonderlijke niveaus van de variabelen warden ontleend. Omdat bij de specificatie van het model 
dummy codering is toegepast, warden de deelnutten als vol gt afgeleid: 

Voor de variabelen met twee niveaus (zie bijlage 14, tabel 14.2 wat de verschillende niveaus zijn) 
wordt een parameterwaarde (fSJ bepaald: 
• Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: r51 

• Het deelnut van het 2° niveau bedraagt: O 

Voor de variabelen met drie niveaus warden twee parameterwaarden (r51 en rs2) bepaald: 
• Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: 0 

• Het deelnut van het 2° niveau bedraagt: r5 1 

• Het deelnut van het 3° niveau bedraagt: r5 2 

Significantie van de deelnutten bepalen 
Het computerprogramma voert voor elke geschatte parameterwaarde een significantietoets uit. Dit 
houdt in dat voor elke parameterwaarde wordt bepaald hoe groot de kans is dat deze afwijkt van nul. 
Op grond van de uitkomsten van de significantietoets wordt vastgesteld of de parameters wel of niet 
significant bijdragen aan de verklaring van het keuzegedrag van de respondenten. Er wordt 
uitgegaan van een significantieniveau van 0,05 (5%); indien de kans dat een parameter de waarde o 
heeft kleiner is dan 0,05 wordt verondersteld dat de parameter niet o is en derhalve significant 
bijdraagt aan de verklaring van het keuzegedrag (bewerkt naar [Del den, 2002]). 

De kans bepalen dat een alternatief gekozen wordt 
lndien van elk alternatief in een bepaalde keuzesituatie het nut bepaald is, kan bepaald warden hoe 
groot de kans is dat een alternatief gekozen wordt. Deze wordt berekend volgens de formule van het 
mulitnominale logit model [Oppewal c.s., 1992]: 

PX 

PX 
vx 

= 
evx 

L evx. 

De Rho Square 

exp (Vx) 
= 

L exp (Vx.) x 

de kans dat alternatief x wordt bezocht uit de set van beschikbare alternatieven; 
het nut van keuzealternatief x; 

Voor elk model wordt McFadden's "Rho Square" (likelihood-ratio index) bepaald. De Rho Square wordt 
gebruikt om te bepalen hoe goed het geschatte model in staat is het waargenomen keuzegedrag 
daadwerkelijk te voorspellen ten opzichte van het nulmodel. In dit nulmodel wordt verondersteld dat 
geen van de variabelen van invloed is op het keuzegedrag . 

De waarde yan de Rho Square ligt tussen de o en 1. Als het geschatte model het keuzegedrag 
nauwelijks beter voorspelt dan het nulmodel dan zal de waarde van de Rho Square dicht bij nul 
liggen. Naarmate het geschatte model het waargenomen keuzegedrag beter voorspelt, wordt een 
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hogere Rho Square gevonden [Delden, 2002] en [Oppewal c.s., 1992]. Globaal kan gezegd worden dat 
een Rho Square onder de 0.15 in principe aan geeft dat het model een voorspelling doet die het 
waargenomen keuzegedrag niet goed voorspelt. Een Rho Square rond de 0,2 komt neer op een vrij 
goede voorspelling en een Rho Square rond de 0,3 komt neer op een zeer goede voorspelling. 

4.5 Resume 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de mate van invloed van een nieuwe PGD
locatie op het bestaande winkelapparaat. Hiertoe is gebruik gemaakt van een conjunct keuze-analyse. 

Gezien de complexiteit van de conjunct keuze-methode is er gekozen voor een design, die beperkt is 
tot tien kenmerken. Twee kenmerken bestaan uit drie niveaus en acht kenmerken bestaan uit twee 
niveaus. In tabel 4.1 staan deze ter verduidelijking onder elkaar. 

Branche: in-en-om het huis 
Branche: doe-het-zel 
Presentatie winkelgebied 

Aanwezigheid vermaak 

Reistijd winkelgebied 

+ relatief 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Aanwezi 
Hoogwaardig 
verbli "fsklimaat 
Qua entertainment 
een belevenis 

Niet aanwezi 
Normaal 
verbli"fsklimaat 
Qua entertainment 
niet zo veel te beleven 

Circa 10 minuten met Circa 20 minuten met Circa 30 minuten 
de auto de auto met de auto 

Tabel 4.1: Variabelen en bijbehorende niveaus 

Aan de hand van het conjunct keuze-experiment worden aan respondenten een aantal hypothetische 
keuzealternatieven voorgelegd. Deze hypothetische locaties zijn gevormd door de te onderzoek 
variabelen systematisch te varieren op basis van statistische experimentele designs. Uiteindelijk is het 
design met 27 profielen gekozen. 

In de enquete worden de respondenten eerst gevraagd aan te geven hoe vaak zij naar de verschillende 
winkelgebieden (13 winkelgebieden), voor niet-dagelijkse artikelen in de afgelopen drie maanden, 
zijn geweest. Waarna vervolgens gevraagd is om het aantal keer te schatten hoe vaak de respondent, 
de afgelopen drie maanden voor niet-dagelijkse artikelen, na de komst van een nieuwe PGD-locatie, 
naar de verschillende winkellocaties zou zijn gegaan. Een keuzesituatie voor de respondent bestaat 
hierbij uit de bestaande winkelgebieden uit de gemeente (13 winkelgebieden) plus een van de 27 
hypothetische PGD-locaties. Aan de hand van het keuzegedrag van de respondent wordt achterhaald 
wat de invloed van iedere variabele afzonderlijk is in dat keuzegedrag . 

In het keuzemodel zijn voor elk van de kenmerken, die de locatie typeren, parameters opgenomen. 
Aan de hand hiervan kan worden afgeleid in hoeverre een bepaald kenmerk van invloed is op het 
keuzegedrag. Behalve parameters voor de kenmerken van de PGD-locatie zijn in het model ook 
interactie-effecten meegenomen. Verder zijn zowel voor de bestaande winkelgebieden als voor de 
PGD-locaties alternatief-specifieke constanten opgenomen. De bijbehorende parameters meten het 
nut 'an sich' van elk alternatief. Voor de binnenstad is dit nut op nul gesteld. 

Met behulp van de parameters kan berekend worden hoe groot de kans is dat een consument naar 
een bepaalde winkellocatie toegaat voor en na de toevoeging van de nieuwe perifere grootschalige 
winkellocatie. Dit betekent dater uiteindelijk bekeken kan worden wat de mate van invloed is van de 
komst van een nieuwe PGD-locaties op het bestaande winkelgebied en daarbij kan ook bekeken 
worden hoe groot de kans is dat de consument voor een dergelijke locatie kiest. 
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Hoofdstuk S: Opbouw en verspreiding van de enguete 

5.1 lnleiding 
Dit onderzoek is uitgevoerd middels een enquete. In dit hoofdstuk is de opbouw van de enquete onder 
elkaar gezet. Daarna is beschreven hoe de locatie/gemeente voor de enquete gekozen en geanalyseerd 
is. Vervolgens is weergegeven welke locaties binnen de gemeente bij de verspreiding van de enquetes 
gekozen zijn en de manier hoe deze verspreid zijn. Dit hoofdstuk is uiteindelijk afgesloten met een 
resume. 

5.2 Onderzoeksontwerp 
In het veldonderzoek is het gedrag van de consument aangaande de keuze van een PGD-locatie 
onderzocht. Als meetinstrument is een enquete in de vorm van een schriftelijk interview gebruikt 
[Baarda c.s ., 1996]. Een voordeel van een schriftelijk interview is dat in een korte tijd meer mensen 
bereikt kunnen warden dan met mondelinge interviews. Ook voelen de respondenten zich anoniemer 
bij het invullen van een schriftelijke enquete. Men zal minder snel geneigd zijn sociaal wenselijke 
antwoorden te geven en eerder antwoord geven op vertrouwelijk aspecten . Een ander voordeel van 
dit type onderzoek is dat de respondenten zelf bepalen wanneer ze de vragen beantwoorden. 

Bij een schriftelijk onderzoek kan zich een probleem voordoen met betrekking tot de respons. Een (te) 
lage respons tast de betrouwbaarheid van de steekproef aan. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn 
onder de respondenten van de enquete prijzen verloot. 

5.3 Opbouw enquete 
De enquete (zie bijlage 15) is opgedeeld in drie delen . Namelijk een deel met algemene vragen en 
vragen over het keuzegedrag m.b.t. het huidige winkelgedrag, een deel waarin de hypothetisch 
keuzesituaties beoordeeld moeten warden en een deel waar de respondent zijn of haar adres kan 
invullen om mee te kunnen ding en naar de prijzen. 

• In deel I van de enquete zijn zes algemene vragen aan de respondent gesteld. Vier vragen zijn 
gesteld over de leeftijd, de postcode, het geslacht en het opleidingsniveau. Er zijn twee vragen . 
m.b.t. het winkelgedrag over de afgelopen drie maanden in de huidige situatie gesteld. Het gaat 
hierbij wel om niet-dagelijkse artikelen; 

• In deel II is negen keer een PGD-locatie toegevoegd aan de huidige situatie, waarbij na de 
toevoeging van de "hypothetische" PGD-locatie wederom gevraagd wordt naar het verwachte 
winkelgedrag van de consument; 

Aangezien er in deel II van de enquete gekozen is voor negen vragen (keuzesituaties) per enquete 
zijn de 27 keuzesituaties at random over drie enquetes (versie 1, 2 en 3) verdeeld en vervolgens 
ook per versie wederom at random in volgorde gewisseld; 

• Deel Ill in de enquete heeft betrekking op het meedingen naar de prijs. Hier is er een mogelijkheid 
voor de respondent om d.m.v. het invullen van zijn of haar ad res mee te doen aan de verloting van 
de drie prijzen. 

Aangezien de enquete schriftelijk afgenomen wordt, is het van belang dat deze overzichtelijk is. Een te 
dikke stapel papier motiveert de respondenten niet om aan de enquete te beginnen. Verder is het van 
groat belang dat de enquetevragen vlot te beantwoorden zijn, zodat het invullen ervan niet veel tijd 
van de respondent vergt. 

Daarom is ervoor gekozen om het antwoorddeel van de enquete los te koppelen van de algemene 
informatie, deze is nu als een soort toelichting toegevoegd aan de enquete (zie bijlage 15). 

5.4 Bepaling locatie enquete 
Om het onderzoek uit te kunnen voeren dient in de enquete een bestaand winkelapparaat gebruikt te 
warden als "huidige winkelsituatie''. In dit onderzoek is gekozen voor het gebruik van een gemeente, 
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aangezien het onderzoek anders te omvangrijk zou warden . Dit brengt wel enkele beperkingen met 
zich mee. Hierdoor wordt er een groep consumenten geenqueteerd die waarschijnlijk niet helemaal 
overeenkomt met de consumenten uit andere gemeenten. Om toch een zo breed mogelijk plaatje te 
kunnen schetsen van het consumentengedrag is er gezocht naar een gemeente in Nederland die een 
"zo algemeen mogelijk" beeld geeft . 

Om deze "zo algemeen mogelijke" gemeente te vinden is er gekeken naar een aantal factoren . 
Namelijk de gemeente dient centraal in het land gesitueerd te zijn om zo uiteindelijk voor zowel west 
als oost, noord als zuid een redelijk oordeel te kunnen geven. De gemeente dient middelgroot te zijn 
qua inwoners, om zo zowel over grate als kleine steden wat te kunnen zeggen. De stad dient enigszins 
vrij te liggen (dus niet tegen een andere stad aan), om zo het neveneffect van de trek van andere 
steden zo klein mogelijk te houden . De desbetreffende gemeente dient ook een gebruikelijke opbouw 
van het winkelapparaat te hebben (dat betekent een centrale binnenstad met daaromheen een of 
meerdere stadsdeelcentra en aangevuld met een aantal wijkwinkelcentra). Daarbij dient de gemeente 
een gemiddeld tot groot eigen verzorgingsgebied te hebben. 

Aan de hand van de winkelvastgoedalmanak [Karsten, 2003] en de plattegrond van Nederland zijn de 
volgende vijfplaatsen die voldoen aan de bovenstaande factoren naar voren gekomen (tabel 5.1): 

Plaats 
Hilversum 
Amersfoort 
Gouda 
Veenendaal 
Ede 

lnwoneraantal 
83.000 

116.600 
71.600 
60.600 
64.900 

Verzorgingsgebied 
Gemiddeld 
Gemiddeld 
Gemiddeld 

Groot 
Gemiddeld 

Tabel 5.1: Geselecteerde plaatsen voor het veldonderzoek 

Vervolgens is er gekeken naar huidige winkelbezit van Achmea Vastgoed in deze gemeenten en is er 
naar voren gekomen dat Achmea Vastgoed in de gemeente Amersfoort het meeste winkelvastgoed in 
haar portefeuille heeft. 

Daarbij is naar voren gekomen dat de gemeente Amersfoort door de verschillende 
marktonderzoekbureaus vaak ook als onderzoeksgemeente voor een winkelmarktonderzoek gekozen 
wordt. Dit omdat Amersfoort, zo blijkt uit ervaring, het meest globale beeld geeft van de gemiddelde 
Nederlander. 

Kortom voor dit onderzoek is gemeente Amersfoort gekozen als gemeente om te gebruiken als 
"huidige winkelsituatie" en zijn de verschillende enquetes verspreid onder de Amersfoortse bevolking. 

s.s Analyse Gemeente Amersfoort 
In deze paragraaf is de gemeente Amersfoort, welke gekozen is als locatie voor het veldonderzoek, 
geanalyseerd. De winkelgebieden in Amersfoort zijn in deze paragraaf nader toegelicht op het gebied 
van branches en aantal verkooppunten. 

5.5.1 Amersfoort in het algemeen 
Amersfoort heeft ongeveer 131.150 inwoners. Er zijn 842 winkels, waarvan 194 met dagelijks 
artikelen en dus 648 met niet-dagelijkse artikelen [Locatus, 2003]. Dit komt neer op een Vvo van 
ongeveer 215.500 m 2 [Gemeente Amersfoort]. 

Volgens het Regionaal lnkomensonderzoek van CBS bedroeg in 1999 het gemiddelde besteedbare 
huishoudensinkomen in Amersfoort € 25.600,-. Het gemiddelde inkomen in Amersfoort ligt € 100,
per jaar boven het landelijke gemiddelde. 

In Amersfoort is er per inwoner zo'n 1,6 m2 winkeloppervlakte beschikbaar. In totaal beschikt 
Amersfoort dus over zo'n 215.500 m 2 winkeloppervlakte, waarvan 93.000 m 2 in de binnenstad. 
Winkelcentrum Emiclaer is de grootste winkelconcentratie buiten het stadscentrum met ruim 13.000 
m2 wo. In de afgelopen jaren is er in de binnenstad veel winkelruimte bijgebouwd, bijvoorbeeld op 
het Sint Jorisplein en in kinderwinkelcentrum DrakenNest. Mede onder invloed van deze uitbreiding is 
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het aantal bezoekers in de binnenstad tussen 1999 en 2000 met zo'n 5% gegroeid [Gemeente 
Amersfoort]. 

5.5.2 Winkelgebieden in Amersjoort 
De winkelgebieden in Amersfoort zijn in de onderstaande figuur 5.1 weergegeven, met daarbij een 
onderverdeling van de verschillende type winkelgebieden (binnenstad, stadsdeelcentrum, 
wijkwinkelcentra, buurtcentra en grootschalige concentraties) [Locatus, 2004]. 

• Hoofdwinkelgebied/binnenstad: 
1. Amersfoort centrum 

& Stadsdeelcentrum: 
2. Leusderweg 

• Wijkcentra: 
3. Neptunusplein 
4. Emiclaer 
5. Zonnewijzer 
6. Schothorst 
7. Soesterkwartier 
8. Amersfoort Prinses 

Julianaplein 
9. Hendrik van Viandenstraat 
10. Euterplein 

0 Buurtcentra: 
11. Punten burgerlaan 
12. Amersfoort Stationsplein 
13. Utrechtseweg/Onder 

aan de Berg 
14. Operaplein 

~ Grootschalige concentraties: 
15. Amsterdamseweg 
16. Home & Design Center 

.. ' , .. _ . 
'-. 

Figuur s .1 : Winkelgebieden in Amersfoort [Locatus, 2004] 

De buurtcentra zijn weggelaten in dit onderzoek, aangezien de perifere grootschalige 
detailhandelsvestigingen waarvan de invloed bekeken wordt op dit bestaande winkelapparaat 
nauwelijks invloed heeft op de buurtwinkelcentra. Dit omdat binnen dit onderzoek de keuze is 
gemaakt om te kijken naar niet-dagelijkse artikelen. 

5.S.3 Analyse branches verschillende winkelgebieden 
Met behulp van het softwareprogramma van Locatus [Locatus, 2004] is geanalyseerd welke branches 
in de verschillende winkelgebieden van Amersfoort aanwezig zijn en hoeveel verkooppunten er zijn 
(zie bijlage 16). Een vereenvoudigde versie wordt hiervan weergegeven in tabel 5.2. 
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1.090 39 2 122 5 570 
2 0 0 2 5 3 393 0 0 

3 203 0 0 0 0 3 0 0 1 

4 566 1 296 2 543 4 322 1 196 1 143 
0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 150 1 102 0 0 

3 186 0 0 1 92 3 177 0 0 1 
6 471 0 0 0 0 0 0 2 150 1 95 

110 1 255 0 0 1 70 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 1 81 
1 1.050 0 0 0 0 18 19.638 1 3.898 17 
0 0 0 0 0 0 6 5.492 2 795 0 0 
59 8.282 10 1.641 20 5.789 84 34.087 12 5.656 27 

Tabel 5.2: Aantal verkooppunten voor de branchegroepen dit zich perifeer mogen vestigen in het keuzegebied 

Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat ongeveer 60/70% van het aanbod sport/kamperen, 
elektronica en speelgoed in Amersfoort in de binnenstad gevestigd is. Verder komt naar voren dat 
Emiclaer en Leusderweg beide qua grootte als stadsdeelcentra kunnen warden omschreven. Kortom 
in de verdere analyse van dit verslag zal wijkwinkelcentrum Emiclaer als stadsdeelcentrum benoemd 
warden. 

5.S.4 Amersfoort en perifere grootschalige detailhandelslocaties 
In het onderzoek van DHV in opdracht van de gemeente Amersfoort [DHV, 2003] komt naar voren dat 
Amersfoort in redelijke pas loopt met landelijke ontwikkelingen in vergelijkbare steden. 

• Ontwikkelingen in het PDV/GDV-segment van Amersfoort zijn de laatste jaren bescheiden 
geweest, en daarmee ook de volumegroei, schaalvergroting en kwaliteit- en formule
ontwikkeling; 

• De Amsterdamseweg is de belangrijkste PDV-locatie in Amersfoort met ca. 25 .000 m 2 wvo, en met 
een wisselend kwaliteitsbeeld in presentatie en ruimtelijke mogelijkheden; 

• Locaties aan de snelweg (aan de A1) (De Brand, Calveen, in de toekomst Vathorst (zie figuur 5.1)) 
zijn van recentere datum en duidelijk snelweg georienteerd; 

• In het GOV-segment sport & spel en consumentenelektronica is de Amersfoortse binnenstad de 
belangrijkste locatie; 

• Bouwmarkten zijn gesitueerd op genoemde locaties Amsterdamseweg en Calveen, maar 
daamaast ook elders in Amersfoort (Hoogland, De Bik) . 

S.6 Verspreiding van de schriftelijke enquete 
In deze paragraaf staat beschreven hoeveel enquetes er verspreid zijn in Amersfoort en de manier 
waarop ze verspreid zijn . Om de steekproef van de enquete te bepalen is gebruik gemaakt van een 
benadering vanuit ervaring 

Vanuit deze benadering is bepaald wat de minimaal benodigde respons op de enquetes moet zijn om 
een statistische analysetechniek toe te kunnen passen. 

Bij deze benadering is gesteld dat, afhankelijk van het aantal kenmerken in de enquete, de respons op 
een minimum is gesteld van 20 respondenten . Dit m inimum is ingesteld zodat er bij de analyse van 
de dataverzameling gebruik gemaakt kan warden van statistische analysetechnieken en zodat er 
uiteindelijk een advies gegeven kan warden. 
De populatie bestaat uit de consumenten van de gemeente Amersfoort. Er is voor het bepalen van het 
aantal benodigde geretoumeerde enquetes uitgegaan van een minimale respons van de inwoners 
van Amersfoort van 10%. Hieruit blijkt dat er 200 hele enquetes verspreid moeten warden om 
minimaal 20 enquetes terug te kunnen verwachten. 
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Zoals ook in paragraaf 4.3.3 naar voren is gekomen zijn er 3 respondenten nodig voor een hele 
enquete (aangezien de 27 keuzesituaties over 3 enquetes verdeeld warden met ieder 9 
keuzesituaties) . Dus er zullen in dit geval 600 enquetes verspreid moeten warden om minimaal 20 
"hele" enquetes terug te krijgen . 

De uit het design voortkomende 27 keuzealternatieven zijn dus verdeeld over drie versies en 
vervolgens weer verdeeld over twee sets (zie tabel 5.3). Daarbij zijn de keuzesituaties voor iedere 
versie op willekeurige volgorde onder elkaar gezet. Dit om de consument zo min mogelijk te 
bei"nvloeden. Van elke versie zijn evenveel enquetes verspreid en deze zijn at random verdeeld over 
het geselecteerde deel van de stad Amersfoort. 

Sets Versies Enquetes Verdeling keuzealternatieven Volgorde keuzealtcrnatieven 
stuks 

Set 1 Versie 1.1 100 27 keuzesituaties willekeurig 

~ Versie 1.2 100 verdeeld in groepen van 9 over de 
De 9 keuzesituaties staan op 'Gj Versie 1.3 100 drie versies 

l Set 2 Versie 2.1 100 27 keuzesituaties willekeurig 
willekeurige volgorde in 

Versie 2.2 100 verdeeld in groepen van 9 over de 
iedere versie van de enquete ,... 

N Versie 2.3 100 drie versies . 
Tabel 5.3: Verdelmg 27 keuzes1tuat1es over de enquetes 

Voor de verspreiding van de 600 enquetes in Amersfoort is vooraf op een plattegrond van Amersfoort 
de looproute bepaald, om zo de enquete zo gelijkmatig mogelijk door Amersfoort te kunnen 
verspreiden. Voor deze methode is in dit onderzoek gekozen, omdat de stad Amersfoort vrij groot is en 
op deze manier het beste overzien kan warden in hoeverre de enquete redelijk gelijkmatig over de 
stad verdeeld is. In bijlage 17 staat de route door de stad Amersfoort aangegeven. De enquetes zijn 
daarbij willekeurig in de brievenbussen langs de route gedeponeerd. 

s.7 Resume 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat voor dit type onderzoek de enquete is gebruikt in het 
veldonderzoek ter beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek. 

De enquete heeft hierbij alleen betrekking op niet-dagelijkse detailhandel en er is gevraagd een 
indicatie te geven over het huidige winkelgedrag en het mogelijke winkelgedrag na toevoeging van 
een "hypothetische" perifere detailhandelslocatie over de afgelopen drie maanden. 

Aangezien het niet mogelijk was om dit onderzoek in meerdere gemeentes te houden is er gekozen 
voor een "zo algemeen mogelijke" gemeente, om uiteindelijk een zo breed mogelijk antwoord te 
kunnen genereren. Om deze te vinden is er gekeken naar een aantal factoren : 

Allereerst dient de gemeente in het midden van het land te liggen; 
De gemeente dient middelgroot te zijn qua inwoners; 
Daarbij dient de gemeente enigszins vrij te liggen van andere steden; 
De gemeente dient een gebruikelijke opbouwte hebben van het winkelapparaat; 
En als laatste dient de gemeente een gemiddeld tot groot eigen verzorgingsgebied te hebben. 

Een vijftal gemeentes in Nederland voldoen aan deze eisen. Om hier uiteindelijk een keuze uit te 
kunnen maken is het huidige winkelbezit van Achmea Vastgoed in de verschillende gemeentes 
bekeken en is er gekozen voor de gemeente waar Achmea Vastgoed het meeste winkelvastgoed in 
haar portefeuille van heeft. Het is uiteindelijk gemeente Amersfoort geworden. 

Vervolgens is gemeente Amersfoort geanalyseerd en is er gekeken naar welke type winkelgebieden er 
in gemeente Amersfoort zitten . Vervolgens is er gekeken hoeveel winkels er in de verschillende 
branches op de verschillende winkellocaties aanwezig zijn, dit om later goede vergelijkingen te 
kunnen maken met de resultaten van het conjunct keuze-experiment. 

Binnen Amersfoort is de Amsterdamseweg de belangrijkste PDV-locatie met ca. 25 .000 m 2 wvo. De 
perifere locaties aan de snelweg (aan de Al) zijn van recentere datum en duidelijk snelweg 
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georienteerd en in het GOV-segment sport & spel en consumentenelektronica is de Amersfoortse 
binnenstad de belangrijkste locatie. 

Bij de verspreiding van de enquete is er eerste gekeken naar de benodigde respons om een statistische 
analysetechniek toe te passen. Er is gesteld dat er om deze technieken te kunnen gebruiken een 
respons van 20 respondenten nodig is, zodat er uiteindelijk een advies gegeven kan warden . 

Er is voor het bepalen van het aantal benodigde geretourneerde enquetes uitgegaan van een 
minimale respons van 10%. Hieruit blijkt dat er 200 hele enquetes verspreid moeten warden om 
minimaal 20 enquetes terug te krijgen . 

Er 3 respondenten nodig voor een hele enquete (dit aangezien de 27 keuzesituaties over 3 enquetes 
verdeeld warden met ieder 9 keuzesituaties) . Dus er zijn 600 enquetes verspreid om minimaal 20 
"hele" enquetes terug te krijgen. 
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Hoofdstuk 6: Analyse Onderzoeksresultaten 

6.1 lnleiding 
Zoals eerder in het verslag naar voren is gekomen, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 
schriftelijke enquete die in de gemeente Amersfoort verspreid is onder de bewoners. 

De eerste zes vragen (algemene vragen) uit de enquete hebben betrekking op de eigenschappen van 
de respondenten zelf, zoals postcode, leeftijdscategorie, geslacht, onderwijsniveau en het 
winkelgedrag over de afgelopen 3 maanden. Het tweede gedeelte van de enquete (vragen m.b.t. uw 
"mogelijke" winkelgedrag na toevoeging van de PGD-locatie) bestaat uit een negen-tal fictieve 
keuzesituaties. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van deze twee gedeelten met elkaar in verband 
gebracht en is er een indruk verkregen van de relaties tussen de perifere grootschalige 
detailhandelskenmerken en het winkelgedrag van de consument. 

Allereerst wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de respons van de enquete. Daarna worden de 
eigenschappen van de respondenten {de algemene gegevens van de respondenten) beschreven. 
Daarna worden de resultaten van het conjunct keuze-experiment geanalyseerd en in de 
daaropvolgende paragraaf worden de verbanden tussen de beide enquete-onderdelen inzichtelijk 
gemaakt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een resume. 

6.2 Respons 
De enquete is op donderdag 16 april 2004 verspreid en in de op leg brief is gevraagd om v66r 30 april 
de enquete te retourneren in de portvrije envelop. Uiteindelijk zijn in de daaropvolgende drie weken 
92 enquetes geretourneerd, waarvan er 78 bruikbaar waren . Het aantal bruikbare enquetes (78) als 
percentage van het aantal verspreide enquetes (600) bedraagt 13%. Dat is 3% hoger dan was 
verwacht. 

De uit het design voortkomende 27 keuzesituaties zijn verdeeld over drie versies (zie ook paragraaf 
s.s). Van elke versie zijn evenveel enquetes verspreid en deze zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld 
over de he le stad. Uit de respons bl eek dat alle versies in redelijk gelijke mate geretourneerd zijn. 

6.3 Algemene informatie m.b.t. de respondenten 
In deze paragraaf wordt allereerst het eerste gedeelte van de enquete geanalyseerd en in de 
daaropvolgende sub-paragraaf wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten een beeld gegeven 
van het huidige winkelgedrag van de respondenten. 

6.3.1 Eigenschappen van de respondenten 
Om een beeld te krijgen van de respondenten is er in de enquete een aantal vragen gesteld, namelijk 
vragen m.b.t . de postcode, de leeftijdscategorie, het geslacht en het opleidingsniveau. Hieronder 
worden de resultaten van de algemene vragen nader toegelicht. 

Postcode 
De respondenten komen voor het grootste gedeelte uit het zuidwesten en het noorden van 
Amersfoort {de postcodegebieden 3813, 3816, 3818, 3823 en 3824 zie tabel 6.1 en bijlage 18, tabel 
18.1 en figuur 18.1). Dit heeft invloed op het aantal bezoeken aan de verschillende winkelgebieden. 

Deze getallen kunnen onder andere iets vertellen over de reacties van de respondenten op de 
verschillend~ winkelgebieden. De winkelgebieden Zonnewijzer (postcodegebied 3824), Euterplein 
{postcodegebied 3816), Leusderweg {3818) en Emiclaer {postcodegebied 3823) zijn in de resultaten 
vaker bezocht dan wanneer de respondenten beter verdeeld waren over Amersfoort. De gebieden 
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Prinses Julianaplein (postcodegebieden 381113817), Hendrik van Viandestraat (postcodegebied 3817), 
Soesterkwartier (postcodegebied 3812) en Neptunusplein (postcodegebieden 3814/3815) worden 
waarschijnlijk minder vaak bezocht dan normaal gesproken. 

Uit de buurtanalyse van Amersfoort (zie bijlage 18, figuur 18.2) is naar voren gekomen dat de 
postcodegebieden met de grootste respons een redelijk goede verdeling hebben van de verschillende 
bevolkingsgroepen, opleidingen en inkomen. Dit wil echter nog niet zeggen dat de steekproef 
representatief is voor Amersfoort. Hier zal hieronder verder op ingegaan worden. 

Leeftijdscateg orie 
De respondenten van de enquete kwamen voor 52% uit de leeftijdscategorie 20 tot 45 jaar, 40% uit de 
leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar en de laatste 8% kwam uit de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder. Dit is 
weergegeven in figuur 18.3 in bijlage 18. Het is dus niet goed mogel ijk op deze manier een duidelijk 
beeld te krijgen over het keuzegedrag van de leeftijdscategorie onder de 20 jaar en de 
leeftijdscategorie boven de 65 jaar. Deze bevolkingsgroepen gaan over het algemeen minder vaak 
naar PGD-locaties dan de bevolkingsgroep tussen de 20 en 65 jaar. Dit omdat deze leeftijdsgroepen 
over het algemeen minder mobiel zijn en dus moeilijker deze perifere locaties kunnen bezoeken. 

Uit statline van het CBS [Statline, 2004] komt naar voren dat het percentage rijbewijs en autobezitter 
per leeftijdscategorie als vol gt is (gekeken over het jaar 2002): 
Leeftijdscategorie: o tot 15 jaar 0% 

15 tot 25 jaar 43,4% 
25 tot 45 jaar 88,7% 
45 tot 65 jaar 86,5% 
65 jaar en ouder 54,2% 

Geslacht 
54% van de respondenten waren mannen en 46% van de respondenten waren vrouwen. Uit de 
statistieken van de gemeente Amersfoort komt naar voren dater 48,8% mannen en 51,2% vrouwen in 
Amersfoort wonen. Dit betekent dat er naar verhouding meer mannen hebben gereageerd op de 
enquete dan vrouwen. In bijlage 18 staan deze percentages ter verduidelijking weergegeven in figuur 
18.4. 

Opleidingsniveau 
De meeste respondenten van de enquete zijn hoog en/of wetenschappelijk opgeleid, namelijk 62%. 
22% van de respondenten heeft als hoogst behaald onderwijs een mbo opleiding afgerond en 14% 
van de responden heeft alleen de middelbare school afgerond (waarvan 8% vbo/mavo en 6% 
havo/vwo). Deze percentages staan weergegeven in figuur 18.5 in bijlage 18. Een eerste verklaring is 
dat hoger opgeleide mensen eerder reageren op dit type enquetes en een andere verklaring hiervoor 
is dat het niveau van de enquete misschien te hoog was, waardoor lager opgeleide mensen moeite 
hadden met het invullen ervan. Een groot deel van de niet-bruikbare enquetes (14 van de 92 enquetes 
waren onbruikbaar en 12 van de 14 onbruikbare enquetes waren lager opgeleide mensen) bestonden 
uit lager opgeleide mensen die de enquete verkeerd begrepen hadden. Hierdoor waren deze enquetes 
onbruikbaar geworden voor verdere verwerking . 

6.3.2 Huidige winkelgedrag respondenten 
In deze paragraaf is aan de hand van de enqueteresultaten een beeld gegeven van het huidige 
winkelgedrag m.b.t. de branchegroepen van respondenten van de gemeente Amersfoort (zie figuur 
6.1). 
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Hoofdstuk 6: Analyse onderzoeksresultaten 

Branchebezoeken per winkelgebied 
voor niet-dagelijkse detailhandel 
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Type winkelgebied 

D Doe-het-zelf 

D In-en-om het huis 

Auto/fiets 

Sport/kamperen 

• Speelgoed 

• Elektronica 

1. Centrum 
2. Leusderweg 
3. Prinses 

Julianaplein 
4. Hendrik van 

Viandestraat 
5. Zonnewijzer 
6. Schothorst 
7. Soesterkwartier 
8. Neptunusplein 
9. Emiclaer 
10. Euterplein 
11. Amsterdamse weg 
12. Home & Designer 

center 
13. Overiq 

Figuur 6.1: Branche bezoeken per winkelgebied voor niet-dagelijkse detailhandel 

Uit de resultaten komt naar voren dat de consumenten de winkellocaties voor met name de volgende 
branchegroepen (niet-dagelijks) bezoeken: 

Doe-het-zelf: Deze branchegroep wordt het meest bezocht op de grootschalige locaties en de 
overige winkelgebieden; 
In -en-om het huis: Deze branchegroep wordt het meest bezocht in de binnenstad, gevolgd door de 
grootschalige locaties en de overige winkelgebieden; 
Auto!fiets: Deze branchegroep wordt met name in de binnenstad bezocht, de Amsterdamseweg 
en de overige winkelgebieden; 
Sportlkamperen: Deze branchegroep wordt met name in de binnenstad bezocht, gevolgd door 
Leusderweg en Emiclaer; 
Speelgoed: Deze branchegroep wordt met name in de binnenstad en in Emiclaer bezocht; 
Elektronica: Deze branchegroep wordt met name in de binnenstad bezocht, gevolgd door 
Emiclaer, Leusderweg en de overige winkelgebieden. 

6.4 Analyse conjunct keuze-experiment 
In deze paragraaf wordt de modelschatting besproken, die aan de hand van een conjunct keuze
experiment is uitgevoerd. Allereerst wordt er gekeken naar de waardering per attribuutniveau, 
vervolgens wordt het relatieve belang van de attributen onderling besproken. 

6.4.1 Deelnut 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de Rho Square 0,21 bedraagt (zie subparagraaf 4 .2.6) . Dit geeft 
weer dat het mogelijk is om een vrij goede voorspelling te doen over het gedrag van consumenten 
m.b.t. het veranderende winkelgedrag na de komst van een perifere grootschalige 
detailhandelsvestiging. lndien de Rho Square onder de 0,15 zou zitten zou het niet mogelijk zijn om 
een goede voorspelling te kunnen doen en bij een Rho Square boven de 0.3 zou het mogelijk zijn om 
een zeer goede voorspeling te doen . 

Allereerst wordt in de tabel 6.2 weergegeven hoe aantrekkelijk (deelnut) op dit moment de 
verschillende winkelgebieden beoordeeld warden door de respondenten . Hierbij is het centrum van 
Amersfoort als nulpunt (basis altematief) genomen. 
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Winkelgebied Deel nut 
Amersfoort centrum 0 
Overig - 0,609 
Emiclaer - 0,731 
Leusderweq - 0,892 
Amsterdamseweq - 0,904 
Home & Desiqner center - 2,156 
Zonnewijzer - 2,209 
Euterplein - 2,311 
Neptunusplein - 2,828 
Schothorst - 2,937 
Prinses Julianaplein - 3,353 
Soesterkwartier - 3,791 
Hendrik van Viandestraat - 5,059 

Tabel 6.2: De aantrekkelijkheid van de winkelgebieden in Amersfoort gedurende de maanden januari t/m maart 

Uit de tabel 6.2 komt duidelijk naar voren dat de binnenstad van Amersfoort voor niet-dagelijkse 
detailhandel het meest gewaardeerd wordt door de consument, gevolgd door winkelgebieden buiten 
Amersfoort. Oak Emiclaer (stadsdeelcentrum) is erg populair. Verder is voor niet-dagelijkse artikelen 
de Amsterdamse weg oak een erg populair winkelgebied. 

De overige winkellocaties, met name de wijkwinkelcentra, zitten aanzienlijk lager qua waardering. 
Aangezien de resultaten goed naast de grootte van de verschillende winkelcentra gelegd kunnen 
warden, kunnen deze realistisch genoemd warden. 

Opvallend is dat het winkelgebied "overig" zo goed gewaardeerd wordt voor niet-dagelijkse artikelen 
door de consumenten. Bij overige winkelgebieden moet gedacht warden aan winkelgebieden buiten 
Amersfoort en de verspreide bewinkeling in Amersfoort. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de 
verspreide bewinkeling in Amersfoort vrij veel niet-dagelijkse voorzieningen zijn. 

Oak de kenmerken van een PGD-locatie zijn geschat op hun deelnut, door ze te varieren op hun 
niveaus. Het systematisch varieren van de kenmerken van de hypothetische PGD-locaties maakt een 
goede schatting van deze deelnutten mogelijk. In tabel 6.3 wordt de waardering van de kenmerken 
per niveau weergegeven: 

1 Prijs-/ kwaliteitsverhouding 1. Gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop; 0 
1 . Gemiddelde prijs-/ kwaliteitsverhouding ; Niet-significant 
2. Ho e kwal iteit en relatief duur. -1,472 0,000 

2 Branche: elektronica 1 . Aanwezig; 0,479 0,000 
2. Niet aanwezi 0 

3 Branche: speelgoed 1. Aanwezig; 0,303 0,002 
2. Niet aanwezi 0 

4 Branche: sport/kamperen 1 . Aanwezig ; 0,534 0,000 
2. Niet aanwezi 0 

5 Branche: auto /fiets 1. Aanwezig; -0,278 0,0537 
2. Niet aanwezi 

6 Branche: in-en-om het huis 1. Aanwezig; 1,104 0,000 
2. Niet aanwezi 0 

7 Branche: doe-het-zelf 1 . Aanwezig; 0,322 0,000 
2. Niet aanwezi 0 

8 Presentatie win kelgebied 1 . Hoogwaardig verblijfsklimaat; Ni et-significant 
2. Normaal verbli"fsklimaat. 

9 Aanwezig heid vermaak 1. Qua entertainment een belevenis; Ni et-significant 
2. Qua entertainment niet zo veel te beleven. 

10 Reistijd win kelgebied 1. Circa 10 min . met de auto; 0 
2. Circa 20 min . met de auto; -0,667 0,000 
3. Circa 30 min. met de auto. - 1,315 0,000 

11 lnteractie-effect A Gemiddelde kwaliteit en gemiddelde prijs met qua - 1,229 0,000 
Prijs/kwaliteit met vermaak entertainment is er niet zo veel te beleven; 

12 lnteractie-effect B Hoge prijs en relatief duur met qua entertainment 1,001 0,015 
Pri"s/kwaliteit met vermaak is er niet zo veel te beleven 

Tabel 6.3: Variabelen met deelnut en significantieniveau 
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Een aantal deelnutten blijkt niet echt van nul af te wijken . De niveaus van deze kenmerken hebben 
een significantieniveau boven de 0,05 (zie paragraaf 4.3.6 "significantie deelnutten") . In de tabel 6.3 
worden deze aangegeven met een "--''. 

Uit tabel 6.3 komt dus naar voren de presentatie van het winkelgebied en de aanwezigheid van 
vermaak niet erg belangrijk zijn bij de verklaring van het keuzegedrag. Mogelijke verklaringen 
hiervoor worden in de volgende sub-paragraaf nader toegelicht. 

Het nut van de denkbeeldige PGD-locatie, ongeacht de bovenstaande kenmerken (tabel 6.3), is op 
-1.565 geschat. Dit is ook meegenomen in de berekening van de kans dat een consument voor een 
dergelijke locatie kiest. In de vergelijking in paragraaf 4.2 wordt dit deelnut meegenomen als een van 
de indicator-variabelen Mx. 

De deelnutten uit tabel 6.2 worden in de berekening van de kans dat een consument voor een 
dergelijke locatie kiest, na de komst van een PGD-locatie, aangepast. Dit zal afhankelijk zijn van de 
branches die in deze nieuwe PGD-locatie aanwezig zijn. Deze aanpassingen komt neer op de effecten 
in tabel 6.4. 

Kruis-effecten 
Er kan vanuit gegaan worden dat de aanwezigheid van verschillende branches extra invloed heeft op 
het bestaande winkelapparaat met vergelijkbare branches. Daarom is aan de hand van kruis-effecten 
gekeken naar de invloed van de aanwezigheid van branches op de nieuwe PGD-locatie op de 
verschillende bestaande winkelgebieden. 

De extra invloed van de branches in de nieuwe PGD-locatie op het bestaande winkelapparaat wordt in 
de berekeningen bepaald aan de hand van de kruis-effecten (tabel 6.4) in combinatie met de 
vierkante meters uit figuur 5.2. Deze vierkante meters (zie tabel 6.5) worden in honderden vierkante 
meters vermenigvuldigd met de kruiseffecten, behalve de branchegroep auto/fiets, deze wordt in 
aantal verkooppunten meegenomen in verband met de beschikbare data. Deze effecten zijn geschat 
voor de drie niveaus van het kenmerk "afstand", aangezien de specifieke invloed op het bestaande 
winkelapparaat naar verhouding kleiner is bij gemiddelde afstand van 30 minuten dan bij een 
gemiddelde afstand van 10 minuten. 

Kcnme rkcn Kruis-effect Significantie Krui s-e ffect Sigmficantie Krui s- effect S19111ficant1e 
• l\1 Jlllll t )l) 11 llll ' .,ti llll!l 

r, r'lijd l• 1·.tljd r, l»tqd 

Elektronica -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant 
Speelqoed -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant 
Sport/kamperen -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant 
Auto/fiets -0,0151 0,0229 -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant 
In-en-om het huis -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant 
Doe-het-zelf -- Niet-siqnificant -- Niet-siqnificant -- Niet-siqfnificant 

Tabel 6.4: Kru1s-effecten van de versch1llende branches op het bestaande wmkelapparaat 

"' -c C.) 

"' u 
1J C.) C.) c "' ~ c. c :::'-
C\ ~ '? JJ 

<l) ~ ..::;: ~ a:, ~ 0 ~ 

-"" "" () t: <l) ~ <l) 
CJ ::::c c "' ~ JJ 0 ~~ 

Winkelgebie<l 
.,, 

"' -"' ..<: 0 

Binnenstad 
Leusderwe 
Prins es Juliana /ein 5 0 0 1 0 2 
Hendrik van Viandenstraat 1 3 0 0 1 0 
Zonnewi"zer 0 0 0 0 2 0 
Schothorst 0 0 0 0 2 1 
Soesterkwartier 2 0 1 1 2 0 
Ne tunus /ein 2 0 0 1 3 0 
Emic/aer 6 3 5 1 3 2 

0 0 0 1 0 0 
11 0 0 17 196 39 
0 0 0 0 55 8 

Overi 
Tabel 6.5: Honderden vierkante meters specifieke branches in de verschillende winkelgebieden 
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Voor het winkelgebied "overig" zijn de gegevens m.b.t. de vierkante meters per branche niet 
beschikbaar, dus kunnen de effecten van de komst van een nieuwe PGD-locatie met verschillende 
branches niet specifiek voor "overig" berekend warden. Hierdoor wordt er t.a.v. de overige 
winkelgebieden verandersteld dat er geen specifieke effecten zijn als de nieuwe graotschalige 
detailhandelslocatie er komt. De algemene effecten van een nieuwe PGD-locaties warden natuurlijk 
wel meegenomen in de berekeningen. 

Uit de resultaten (tabel 6.4) komt naar voren dat voor de meeste kruis-effecten het niet mogelijk is om 
een extra invloed te bepalen van de aanwezigheid van verschillende branchegraepen op het 
bestaande winkelapparaat. In dit onderzoek met de huidige dataset zijn dus nauwelijks specifieke 
effecten aan te tonen, maar een meer omvangrijkere dataset zou wel tot meer specifieke effecten 
kunnen leiden. 

Het enige effect dat door middel van deze dataset bepaald kan warden (zie tabel 6.4) is het effect van 
de branchegraep auto/fiets op 10 minuten afstand. Deze heeft namelijk een extra negatieve invloed 
op het bestaande winkelapparaat waar deze branchegraep het meeste aanwezig is. 

Kortom de bovenstaande resultaten komen neer op het volgende: 
Aan de hand van de huidige dataset zijn er dus nauwelijks specifieke effecten aan te tonen m.b.t. de 
invloed van de nieuwe PGD-locaties op het winkelgedrag van de consument. Bij deze dataset komt er 
in dit onderzoek dus naar voren dat een nieuwe PGD-locatie pracentueel evenveel invloed heeft op de 
verschillende winkelgebieden. Dit is misschien vreemd, maar op basis van dit onderzoek met deze 
dataset is er vooralsnog geen bewijs geleverd dat er verschillen zijn tussen de type winkelgebieden, 
afgezien van de branchegraep auto/fiets. 

6.4.2 Het belang van de kenmerken van de perifere grootschalige detailhandelslocatie 
De parameters voor de verschillende attribuutniveaus kunnen als vol gt gei"nterpreteerd warden: 

Prijs-lkwaliteitsverhouding: 
De consumenten vinden over het algemeen de duurdere praducten in combinatie met een goede 
kwaliteit minder aantrekkelijk dan praducten met een gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop; 
Een gemiddelde prijs en een gemiddelde kwaliteit komt naar voren als een kenmerk dat niet 
verschilt van "gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop". 

Bra nchegroepen: 
De aanwezigheid van de branchegraepen elektranica, speelgoed, sport/kamperen, in-en-om het 
huis en doe-het-zelf maken een PGD-locatie aantrekkelijker. De mate van aantrekkelijkheid per 
branchegraep verschilt hierbij. De branchegraep in-en-om het huis wordt het meeste 
gewaardeerd op PGD-locaties en de branchegraep auto/fiets het minste. Deze laatste 
branchegraep wordt zelfs negatief gewaardeerd op een perifeer nieuw winkelcentrum. Dit klinkt 
misschien vreemd, aangezien op dit moment de branchegraep auto/fiets met name perifeer 
gevestigd is (autoboulevards). Een verklaring voor het feit dat de respondent deze branchegraep 
negatief ervaart is dat hij deze niet in een dergelijke formule (een megacentrumformule) vindt 
passen. Een andere verklaring is dat de respondenten het niet nodig vinden deze branchegroep 
elders te zoeken, aangezien ze voor die paar keer dat ze naar deze branchegraep gaan dit toch 
graag doen bij de eigen autodealer (loyalty). 
De volgorde, op mate van waardering vanuit de consument, is als volgt: 

1. In-en-om het huis (meeste gewaardeerd); 
2. Sport/kamperen; 
3. Elektranica; 
4. Doe-het-zelf; 
s. Speelgoed; 
6. Auto/fiets (minste gewaardeerd). 

Vreemd is misschien dat de branchegraep doe-het-zelf op de vierde plaats staat qua waardering . 
Deze branchegraep komt in de literatuur namelijk naar voren komt als een branchegraep die 
populair is op perifere locaties. Een verklaring hiervoor is dat de specifieke kenmerken 
(bijvoorbeeld gratis en voldoende parkeergelegenheid) van de locaties in grate mate 
overeenkomen met de kenmerken van de nieuwe PGD-locaties. De consumenten zullen aan de 
hand van de specifieke kenmerkcombinaties, die dus in grate mate overeen komen met de 
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bestaande situatie, minder snel in de enquete aangeven dat ze naar deze nieuwe locatie toegaan . 
Daarbij is in de analyse van Amersfoort naar voren gekomen dater al veel doe-het-zelf-winkels in 
het winkelgebied aan de Amsterdamseweg zitten. 

Vermaak en presentatie: 
Vermaak en presentatie zijn kenmerken die niet of nauwelijks invloed hebben op het 
keuzegedrag van de consumenten. Een eerste verklaring hiervoor is dat deze kenmerken als minst 
belangrijk warden ervaren. Ten tweede kan het ook zo zijn dat de respondent, omdat hij deze 
kenmerken als laatste las bij de beoordeling van een nieuwe PGD-locatie (zie enquete in bijlage 
15), niet de waardering heeft gegeven die ze wellicht wel had kunnen krijgen . Dergelijke effecten 
zijn echter nauwelijks aangetoond. 

Ajstand: 
Er komt naar voren dat afstand wel degelijk een bijdrage levert aan de aantrekkelijk van een PGD
locatie. Circa 10 minuten reistijd krijgt een hogere waardering dan circa 30 minuten reistijd en 
circa 20 minuten reistijd zit daar weer tussenin . 

lnteractie-effect: 
Er komt uit de interactie-effecten (zie paragraaf 4.3 .5) naar voren dat een gemiddelde prijs-/ 
kwaliteitsverhouding in combinatie met weinig vermaak een extra negatieve invloed heeft . 
Blijkbaar prefereert de consument die op zoek is naar een gemiddelde prijs-/kwaliteitsverhouding 
bij niet-dagelijkse artikelen ook de aanwezigheid van vermaak in het winkelgebied. Consumenten 
die juist op zoek zijn naar het duurdere segment in combinatie met kwaliteit vinden het juist 
prettig als er niet of nauwelijks vermaak aanwezig is. 

6.5 Het model 
De resultaten zijn uiteindelijk verwerkt in een model (zie bijlage 19). Dit model staat in een excel 
bestand op de bijgevoegde Cd-rom. In dit model is het mogelijk om de verschillende niveaus van de 
kenmerken te varieren en om op deze manier de kans te bepalen dat een consument naar een 
dergelijke PGD-locatie toe gaat en wat haar invloed is op het bestaande winkelapparaat. In de bijlage 
19 wordt aangegeven hoe het model ingevuld kan warden . 

Om de veranderingen in het keuzegedrag goed te kunnen lezen is de bestaande situatie ook in het 
model weergegeven. De bestaande situatie geeft hierbij weer wat de kans is dat een consument de 
afgelopen 3 maanden naar een bepaald bestaand winkelgebied is gegaan. 

Gebruik model 
Om de velden in het model in te kunnen vullen is het noodzakelijk om de relevante kenmerken van de 
nieuwe PGD-locatie te analyseren, zoals het prijssegment, het kwaliteitssegment, relatieve 
reisafstand en aanwezige branches. Daarbij dienen de gegevens m .b.t . bewonersaantallen in het 
gebied om de nieuwe locatie geanalyseerd te warden op reistijd tot de nieuwe PGD-locatie (circa 10, 
circa 20 en circa 30 minuten reistijd) . Dus het kenmerk "afstand" dient uitgesplitst te warden (zie 
figuur 6.2). 

Circa 10 min. 

Circa 20 min . 

Circa 30 min. 

• Perifere grootschalige detailhandelslocatie 

• Circa 10 min.: bijv. ± s.ooo bewoners 

D Circa 20 min .: bijv. ± 10.000 bewoners 

• Circa 30 min .: bijv. ±25.000 bewoners 

Figuur 6.2: Kenmerk afstand specificeren voor specifiek gebied 
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Het schatten van de aantallen voor de verschillende reisafstanden kan bijvoorbeeld gedaan worden 
aan de hand van de postcodegebieden die in de verschillende tijdscirkels vallen . Zo kan globaal het 
aantal bewoners per tijdscirkel uitgerekend worden. 

Wat belangrijk is om te weten bij het gebruik van de resultaten is dat des te meer mensen dichtbij de 
nieuwe PGD-locaties wonen, des te populairder deze wordt. In dit verslag is het kenmerk afstand als 
constant meegenomen (±5 .000 op 10 min/±10.000 op 20 min./±25000 op 30 min . bewoners). 

Resultaten model 
Met dit model is het mogelijk om de kans te voorspellen dat een consument naar een nieuwe PGD
locatie toe gaat en wat voor invloed deze heeft op de bestaande winkelgebieden in Amersfoort. Hierbij 
moet er gelet worden op het feit dat in dit model de kans voorspeld wordt dat een consument het 
nieuwe winkelgebied bezoekt. Het is dus niet mogelijk om rechtstreeks marktaandelen te voorspellen. 

Dit model is in principe alleen te gebruiken voor de gemeente Amersfoort. Onder voorbehoud is het 
mogelijk dit model te gebruiken voor andere gemeenten die een vergelijkbare winkelopzet/-structuur 
hebben . Om dit model voor andere gemeenten te kunnen gebruiken dient het model ingevuld te 
worden voor de gemeente Amersfoort. Vervolgens kunnen deze invloeden geprojecteerd worden op 
de winkelgebieden in de andere gemeenten. 

De invloed van nieuwe PGD-locaties op de bestaande winkelgebieden wordt weergegeven bij 
"verandering keuzegedrag" in procenten. Deze geven in principe de daling in het aantal bezoekers 
weer van de bestaande winkelgebieden na de komst van een nieuwe PGD-locatie. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de resultaten van het model worden er twee voorbeelden 
gegeven (tabel 6.6 en 6.7) van een situatie waarbij de nieuwe PGD-locatie veel invloed heeft en een 
situatie waarbij de nieuwe grootschalige detailhandelslocatie weinig invloed heeft. Voor het aantal 
bewoners van de verschillende afstandsgebieden zijn in dit voorbeeld willekeurig aantallen 
aangenomen. Deze willekeurige aantallen zijn gebaseerd op een PGD-locatie aan de rand van een 
stad. 

De PGD-locaties die veel invloed heeft op de verschillende winkelgebieden, heeft de volgende 
kenmerken (tabel 6.6): 

Ken mer ken Omschrijving niveau Keuzegedrag 
1. Aanwezig heid - Elektronica; (de kans dat een consument 
branchegroepen - Speelgoed; naar deze perifere 

- 5 port/kam per en; grootschalige 
- In-en-om het huis; detailhandelslocatie 

- Doe-het-zelf. toegaat) 

2. Afstand - Circa 10 min. (±5.000 bew.); > 
- Circa 20 min. (±10.000 bew.); 

27.43% - Circa 30 min. (±25.000 bew.). 
3 . Prijs-/kwaliteitsverhouding - Gemiddelde kwaliteit/ relatief qoedkoop. 
4. Presentatie - Maakt in principe geen verschil. 
5. Vermaak - Maakt in principe qeen verschil. 

Type winkelgebied Bestaande Nieuwe Verschil 
situatie (%) situatie (%) (%) 

Binnenstad: 29,9 21,7 -27,4 
Stadsdeelcentrum: 26,7 19,4 -27,4 
Wijkwinkelcentrum: 11,5 8,4 -27,4 
Grootschaliqe locatie: 15,6 11,3 -27,4 
Overiq: 16,3 11,8 -27,4 

Tabel 6.6: De PGD-locatie met veel invloed 
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De PGD-locatie die wem1g invloed heeft op de verschillende winkelgebieden heeft de volgende 
kenmerken (tabel 6.7): 

Kenmerken Omschrijving niveau Keuzegedrag 
1. Aanwezigheid - Auto/fiets. (de kans dat een consument 
brancheqroepen naar deze perifere 
2. Afst and - Circa 10 minuten (±5.000 bewoners}; grootschalige 

- Circa 20 minuten (±10.000 bewoners); detailhandelslocatie 

Circa 30 minuten (± 25.000 bewoners). >- toegaat) -
3. Pri js-/kwaliteitsverhoudinq - Goede kwaliteit en relatief duur. 0,51% 
4. Presentatie - Maakt in principe qeen verschil. 
5. Vermaak - Oua entertainment is het een belevenis 

Type winkelgebied Bestaande Nieuwe Verschil 
situatie (%) situatie (%} (%) 

Binnenstad: 29,9 29.7 -0,9 
Stadsdeelcentrum: 26,7 26,7 0 
Wijkwin kelcentrum: 11,5 11,5 0 
Grootschaliqe locatie: 15,6 1 5,3 -2,1 
Overiq : 16,3 16,3 0 

Tabel 6.7: De PGD-locat1e met wem1g mvloed 

Opvallend in tabel 6.7 is dat door de aanwezigheid van vermaak de kans kleiner is dat consumenten 
naar een dergelijke locatie toegaan (zie paragraaf 6.4 lnteractie-effecten). 

6.6 Resume 
Allereerst worden de algemene kenmerken van de respondenten hier kort besproken, waarna de 
resultaten van het conjunct keuze-experiment nader worden toegelicht. En tot slot worden de 
resultaten van het model, welke speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld is, nadertoegelicht. 

Algemene kenmerken 
De algemene eigenschappen (postcode, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en huidige winkelgedrag) 
van de respondenten zijn hieronder weergegeven: 

• Uit de analyse van de postcode blijkt dat de winkelgebieden Zonnewijzer, Euterplein en Emiclaer 
wellicht vaker worden bezocht en de winkelgebieden Prinses Julianaplein, Hendrik van 
Viandestraat, Soesterkwartier en Neptunusplein wellicht minder vaak bezocht, dan wanneer de 
respondenten evenredige verspreid waren over Amersfoort; 

• Uit de resultaten komt naar voren dat er weinig tot geen mensen hebben gereageerd onder de 20 
jaar en boven de 65 jaar. Dit betekent dat de PGD-locaties wellicht positiever uitkomen dan in 
werkelijkheid (dit vanuit het oogpunt van de mobiliteit van deze leeftijdscategorieen); 

• Naar verhouding hebben wat meer mannen gereageerd dan vrouwen (54% om 46%); 
• Over het algemeen hebben veel meer hoger en/of wetenschappelijk opgeleide mensen 

gereageerd op de enquete. De steekproef is dus niet representatief voor de gemeente Amersfoort; 
• Uit de resultaten komt ook naar voren dat de binnenstad het meest populaire centrum is, gevolgd 

door de stadsdeelcentra, de grootschalige locaties en als laatste de wijkwinkelcentra. 

Branchegroepen 
Wat in het algemeen gezegd kan worden over de resultaten m.b.t. de branchegroepen is dat de doe
het-zelf branche populair is op bestaande grootschalige locaties. De branchegroep in-en-om het huis 
en auto/fiets zijn met name populair op grootschalige locaties en in de binnenstad. De 
branchegroepen sport/kamperen, speelgoed en elektronica zijn met name populair in de binnenstad 
en in de stadsdeelcentra. 

Analyse conjunct keuze-experiment 
Uit de Rho Square komt naar voren dat het mogelijk is een vrij goede voorspelling te doen over de 
consumenten m.b.t. tot het veranderende winkelgedrag na de komst van een perifere grootschalige 
detailhandelsvestiging. 

Door middel van het conjunct keuze-experiment is het mogelijk om de deelnutten te bepalen van de 
verschillende kenmerken . De volgende analyse is vervolgens gemaakt: 
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• Prijs-/kwaliteitsverhouding: 
Over het algemeen zijn duurdere producten in combinatie met een goede kwaliteit minder 
aantrekkelijk dan producten met een gemiddelde prijs en relatief goedkoop; 
Een gemiddelde prijs en een gemiddelde kwaliteit komt naar voren als een kenmerk dat 
nauwelijks verschilt van "gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop". 

• Branchegroepen: 
De branchegroepen elektronica, speelgoed, sport/kamperen, in-en-om het huis en doe-het
zelf zijn aantrekkelijk op een PGD-locatie. De mate van aantrekkelijkheid verschilt 
daarentegen wel degelijk. 

1. In-en-om het huis (meest gewaardeerd); 
2. Sport/kamperen; 
3. Elektronica; 
4. Doe-het-zelf; 
s. Speelgoed; 
6. Auto/fiets (minst gewaardeerd); 

De branchegroep auto/fiets wordt zelfs negatief gewaardeerd op een PGD-locatie. 

• Vermaak en presentatie: 
Uit de enquete komt naar voren dat de waardering van de kenmerken vermaak en presentatie 
niet significant zijn en dus niet of nauwelijks bijdragen aan de verklaring van het 
keuzegedrag. 

• Afstand: 
Afstand is wel degelijk relevant voor het keuzegedrag van de consument. Circa 10 minuten 
reistijd krijgt een grotere waardering dan circa 30 minuten reistijd. 

• lnteractie-effect: 
Hieruit komt naar voren dat gemiddelde prijs-/kwaliteitsverhouding in combinatie met 
weinig vermaak een extra negatieve invloed heeft op het keuzegedrag; 
Consumenten die juist op zoek zijn naar het duurdere segment met een goede kwaliteit 
waarderen het juist wanneer er geen vermaak aanwezig is. 

• Kruis-effecten : 

Model 

Uit de resultaten komt naar voren dat voor de meeste kruis-effecten het niet mogelijk is 
om een extra invloed te bepalen van de aanwezigheid van de verschillende 
branchegroepen op het bestaande winkelapparaat. In dit onderzoek met de huidige 
dataset zijn dus nauwelijks specifieke effecten aan te ton en, maar een meer omvangrijke 
dataset zou wel tot meer specifieke effecten kunnen leiden; 
Het enige effect dat wel aangetoond kan worden is de aanwezigheid van de 
branchegroep auto/fiets op een PGD-locatie. Deze heeft namelijk een grotere negatieve 
invloed op winkelgebieden waar deze branchegroep veel voorkomt; 
Bij deze dataset komt er in dit onderzoek dus naar voren dat een nieuwe PGD-locatie 
(behalve bij de aanwezigheid van de branchegroep auto/fiets) in principe procentueel 
evenveel invloed heeft op het winkelgedrag van de consumenten voor de verschillende 
type winkelgebieden. Dit klinkt misschien vreemd, maar op basis van dit onderzoek met 
deze dataset is er vooralsnog geen bewijs geleverd dat er verschillen zijn in invloed op de 
verschillende winkelgebieden. 

Om al de kenmerken makkelijk mee te kunnen nemen is er een model gegenereerd (bijlage 19 en de 
bijgevoegde Cd-rom). In dit model kunnen de velden ingevuld worden m.b.t. de aanwezigheid van de 
PDG-locatie. Hiermee is het mogelijk om de kans dat een consument naar deze nieuwe PGD-locatie 
toe gaat en haar invloed op het bestaande winkelapparaat in Amersfoort te bepalen. 

Dit model is in principe alleen te gebruiken voor de gemeente Amersfoort. Onder voorbehoud is het 
mogelijk dit model te gebruiken voor andere gemeenten die een vergelijkbare winkelopzet/-structuur 
hebben. Om dit model voor andere gemeenten te kunnen gebruiken dient het model ingevuld te 
worden voor de gemeente Amersfoort. Vervolgens kunnen de geconstateerde invloeden geprojecteerd 
worden op de winkelgebieden in de andere gemeenten. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies van het onderzoek besproken. Daarbij wordt er ingegaan 
op conclusies die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, conclusies die uit het 
veldonderzoek naar voren zijn gekomen en algemene conclusies over wat dit betekent voor de 
institutionele belegger. Vervolgens wordt er een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 

7.1 Conclusies 
Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de invloed van nieuwe PGD-locaties op het 
winkelgedrag van consumenten. Het is belangrijk voor een institutionele belegger, als investeerder in 
winkelvastgoed, om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen op zijn portefeuille. Veel 
vastgoedorganisaties will en daarom ook graag inzicht krijgen in het winkelgedrag van consumenten. 

De probleemstelling voor dit onderzoek luidt dus als volgt: 
"Wat is de invloed van nieuwe grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van consumenten?" 

Dit onderzoek richt zich op grootschalige detailhandelslocaties, die perifeer gevestigd zijn en die 
betrekking hebben op de niet-dagelijkse voorzieningen (de mode branche wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten) . 

Conclusies literatuuronderzoek 
Uit het literatuuronderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: 
• De branches sport/kamperen, elektronica en speelgoed op PGD-locaties hebben naar verwachting 

een grotere invloed op de binnenstad, de stadsdeelcentra en de wijkwinkelcentra. De andere 
branches doe-het-zelf, in-en-om het huis en auto/fiets hebben naar verwachting meer invloed op 
grootschalige detailhandelslocaties in de stad; 

• Specifieke kenmerken die relevant zijn voor het consumentengedrag zijn prijs, kwaliteit, reistijd 
en vermaak; 

• De schaalgrootte en het retail-/leisureniveau zijn belangrijk bij het bepalen van de invloed van 
perifere grootschalige locaties op het bestaande winkelapparaat. Uit de literatuur komt naar 
voren dat PGD-locaties meer invloed hebben op de winkelgebieden met een kleine schaalgrootte 
(monofunctionele centra) dan op winkelgebieden met een grote schaalgrootte (multifunctionele 
centra). 

Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het moeilijk is om een vinger te leg gen op de mate 
van invloed van nieuwe PGD-locaties op het bestaande winkelapparaat. Daarom is er gekozen om een 
veldonderzoek te doen om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag van dit onderzoek. 

Conclusies veldonderzoek 
Bij het meten van de waarderingen voor de PGD-locaties met verschillende kenmerkcombinaties is 
gebruik gemaakt van een conjunct keuze-experiment. Aan de hand van het conjunct keuze
experiment wordt aan een groep consumenten een aantal hypothetische keuzealternatieven 
voorgelegd. Deze hypothetische PGD-locaties zijn gevormd door de geselecteerde kenmerken (zie 
figuur 7.1) systematisch te varieren op basis van statistische experimentele designs. 

Een relevant voordeel van deze methode is dat het de mogelijkheid biedt om voor (nog) niet 
bestaande PGD-locaties de kans te voorspellen dat een consument er naar toe gaat. De opzet van de 
enquete was voor de respondenten redelijk goed te begrijpen. Dit wordt bevestigd doordat de 
bevindingen uit de geschatte modellen niet onrealistisch zijn . 

Algemene resultaten uit het onderzoek 
De respondenten vallen grotendeels in de leeftijdscategorie 20 tot 65 jaar. De leeftijdscategorieen die 
in het onderzoek minimaal vertegenwoordigd zijn, zullen naar verwachting in mindere mate kiezen 
voor een nieuwe PGD-locatie. Dit omdat deze leeftijdscategorieen vaak minder mobiel zijn. De 
resultaten m .b.t. de kans dat een consument een nieuwe PGD-locatie bezoekt zijn dus positiever, dan 
wanneer alle leeftijdscategorieen goed vertegenwoordigd waren geweest. 
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Het grootste gedeelte van de respondenten is hoger en/of wetenschappelijk onderwezen. Mogelijk 
geeft dit, mede door het relatief geringe aantal respondenten, geen representatief beeld van de 
werkelijkheid. Bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek dient hier rekening mee 
gehouden te worden. 

lnvloed van de kenmerken 
Uit de resultaten van het conjunct keuze-experiment (zie tabel 7.1) is gebleken dat de kenmerken 
"prijs-/kwaliteitsverhouding", "de aanwezigheid van de branchegroepen (in-en-om het huis, 
sport/kamperen, elektronica, speelgoed, doe-het-zelf en auto/fiets)" en "afstand", invloed hebben op 
de waardering van een PGD-locatie. De kenmerken "vermaak" en "presentatie" hebben daarentegen 
niet of nauwelijks invloed op de waardering van consumenten voor een nieuwe PGD-locatie. Hierbij 
komt naar voren dat de aanwezigheid van "vermaak" in combinatie met een "lage prijs en een 
gemiddelde kwaliteit" gewaardeerd wordt. De aanwezigheid van "vermaak" in combinatie met een 
"hoge prijs en een goede kwaliteit" wordt juist niet gewaardeerd. 
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• 1. Gemidde Ide prijs en relatief goedkoop 

• 2. G emidde Ide prijs -/kwaliteitsverhouding 

• 3. Hoge kwaliteit en relatief duur 

• i. Elektronica: aanwezig 

• 2. Elektronica: niet aanwezig 

0 1. Speelgoed: aanwezig 

0 2. Speelgoed: niet aanwezig 

• 1. Sport/kamperen: aanwezig 

• 2. Sport/kamperen: niet aanwezig 

01.Auto/fiets: aanwezig 

0 2.Auto/fiets: niet aanwezig 

• i.ln-en-om hethuis: aanwezig 

• 2. In -en-om h et huis: niet aanwezig 

01. Doe-het-zelf: aanwezig 

0 2. Doe -h et-zelf: niet aanwezig 

• i. Hoogwaardig ve rblijfsklimaat 

• 2. Normaal verblijfsklimaat 

• 1. Qua entertainment een belevenis 

11 2. Qua entertainment niet zo veel te beleven 

• i. Circa 10 minuten reistijd met de auto 

• 2. Circa 20 minuten reistijd met de auto 

• 3-Circa 30 minuten reistijd met de auto 

Figuur 7.1: Waardering kenmerken en niveaus 

De branchegroep auto/fiets heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van een nieuwe PGD
locatie. Een verklaring hiervoor is dat de respondent deze branchegroep niet in een dergelijke formule 
(een megacentrumformule) vindt passen en eerder geneigd is om naar de bestaande autoboulevards 
te gaan of voor de eigen autodealer te kiezen (loyalty) . 

Opvallend is dat de branchegroep doe-het-zelf een van de laagste waarderingen heeft. Deze 
branchegroep komt in de literatuur naar voren als een branchegroep die populair is op perifere 
locaties. Een verklaring hiervoor is dat de specifieke kenmerken van de bestaande locaties 
(bijvoorbeeld gratis en voldoende parkeergelegenheid) in grote mate overeen komen met de 
kenmerken van de nieuwe PGD-locaties. De consumenten zullen aan de hand van de specifieke 
kenmerkcombinaties (die in grote mate overeen komen met de bestaande situatie) minder snel in de 
enquete aangeven dat ze naar deze nieuwe locatie toegaan. Daarbij is in de analyse van Amersfoort 
naar voren gekomen dater al veel doe-het-zelf-winkels in het winkelgebied aan de Amsterdamseweg 
zitten. 
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De kruis-effecten, die de verandering van het winkelgedrag van consumenten door de aanwezigheid 
van branchegroepen op de nieuwe PGD-locatie weergeven, zijn de volgende: 
• Uit de resultaten komt naar voren dat voor de meeste kruis-effecten het niet mogelijk is om een 

extra invloed te bepalen van de aanwezigheid van branchegroepen op het bestaande 
winkelapparaat. In dit onderzoek met de huidige dataset zijn nauwelijks specifieke effecten aan 
te tonen, maar een meer omvangrijkere dataset zou wel tot meer specifieke effecten kunnen 
lei den; 

• Het enige effect dat wel aangetoond kan worden is de aanwezigheid van de branchegroep 
auto/fiets op een PGD-locaties op circa 10 minuten reistijd. Deze heeft namelijk een grotere 
negatieve invloed op winkelgebieden waar de branchegroep auto/fiets veel voorkomt; 

• Bij deze dataset komt er naar voren dat een nieuwe PGD-locatie (behalve bij de aanwezigheid van 
de branchegroep auto/fiets) procentueel evenveel invloed heeft op het winkelgedrag van de 
consumenten voor de verschillende type winkelgebieden. Op basis van dit onderzoek met deze 
dataset is er vooralsnog geen bewijs geleverd dat er verschillen zijn in invloed op het 
winkelgedrag van consumenten voor de verscheidene winkelgebieden. 

Model 
Om de invloed van de eerder genoemde kenmerken te kunnen berekenen is er een model 
gegenereerd. Dit model (op bijgevoegde Cd-rom) voorspelt de kans dat de consument een dergelijke 
nieuwe PGD-locatie bezoekt (het gaat hier dus niet om het aantal aankopen) en wat de invloed is op 
het bestaande winkelapparaat van Amersfoort. 

Dit model is specifiek bruikbaar voor de gemeente Amersfoort. Onder voorbehoud is het mogelijk dit 
model te gebruiken voor andere gemeenten die een vergelijkbare winkelopzet/-structuur hebben. Om 
dit model voor andere gemeenten te kunnen gebruiken dient het model ingevuld te worden voor de 
gemeente Amersfoort. Vervolgens kunnen de geconstrueerde invloeden geprojecteerd worden op de 
winkelgebieden in de andere gemeenten. 

Conclusies algemeen 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het voor een institutionele belegger interessant is om op de 
hoogte te bl ijven van de ontwikkelingen van PGD-locaties. Dit omdat deze nieuwe locaties een grote 
invloed kunnen hebben op het bestaande winkelapparaat. De mate van invloed is hierbij afhankelijk 
van de specifieke kenmerken van deze locaties. 

Het veldonderzoek is in kleine mate complementair aan het literatuuronderzoek. In dit veldonderzoek 
is er vooralsnog niet of nauwelijks bewijs geleverd dat er verschillen zijn in invloed op het 
winkelgedrag van consumenten op de verscheidene bestaande winkelgebieden. De invloed van een 
PGD-locatie op de verschillende winkelgebieden is dus in princippe procentueel gelijk. Uit het 
veldonderzoek is wel naar voren gekomen dat de specifieke kenmerken, welke relevant zijn voor het 
consumentengedrag, overeenkomen met de conclusies uit het literatuuronderzoek. 

Uit de resultaten van het veldonderzoek is naar voren gekomen dat de te verwachte invloed (m .b.t . het 
aantal bezoekers) van een PGD-locatie op het winkelgedrag van consumenten kan oplopen tot een 
vermindering van zo'n 25 tot 30% van het aantal bezoekers. Deze invloed is hierbij met name 
afhankelijk van de kenmerken afstand, aanwezigheid branches en prijs-/ kwaliteitsverhouding op de 
PGD-locatie. Hierbij moet gedacht worden aan een PGD-locatie met de volgende niveaus van de 
kenmerken: "gemiddelde kwaliteit en een relatief lage prijs" en de aanwezigheid van de 
branchegroepen "elektronica", "speelgoed", "sport/kamperen", "in-en-om het huis" en "doe-het-zelf'. 

Bij de concurrentie van een "middelmatige" PGD-locatie op het winkelgedrag van consumenten rnoet 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een afname van circa 10% van het aantal bezoekers. Hierbij heeft de 
nieuwe PGD-locatie de volgende kenmerk-niveaus: "Gemiddelde prijs-/ kwaliteitsverhouding" en de 
aanwezigheid van de branchegroepen "in-en-om het huis" en "doe-het-zelf'. 

Dit onderzoek dient gezien te worden als een "aanzet" om grip te krijgen op het over het algemeen 
nog onbekende terrein van de invloed van perifere grootschalige detailhandel op het bestaande 
winkelapparaat. 

63 



achmea vastgoed Hoofdstuk 7: Conclusies & aanbevelingen 

7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
In deze paragraafwordt ingegaan op aanbevelingen en verbeteringen van het onderzoek. 

Aantal respondenten 
Uit de literatuur komt naar voren dat de invloed van nieuwe PGD-locaties verschillend is per type 
winkelgebied. Daarentegen komt uit het veldonderzoek naar voren dat procentueel de invloed op de 
verschillende type winkelcentra in principe gelijk is. In de kruis-effecten was het, behalve voor de 
branchegroep auto/fiets, maar in beperkte mate mogelijk om met de huidige dataset specifieke 
effecten aan te tonen m.b.t. de invloed van de nieuwe PGD-locaties op het keuzegedrag van 
consumenten op de verschillende winkelgebieden . Met een meer omvangrijke dataset zou het wel tot 
meer specifieke effecten kunnen leiden . Het is dus van belang om in een vervolgonderzoek naar een 
grater aantal respondenten te streven. 

De respondenten hebben de opzet van de enquete wellicht als ingewikkeld ervaren . Dit omdat met 
name hoger en wetenschappelijk onderwezen mensen gereageerd hebben op de enquete. Misschien 
is het daarom verstandig om de moeilijkheidsgraad bij vervolgonderzoek te toetsen en indien de 
opzet te ingewikkeld blijkt, een dergel ijke enquete mondeling af te nemen. 

Andere gemeenten 
Bij de beoordeling van de resultaten moet er rekening warden gehouden met het feit dat het 
onderzoek zich toegespitst heeft op de gemeente Amersfoort. Het is mogelijk dat de 
onderzoeksresultaten, indien het onderzoek uitgevoerd zou zijn in andere gemeenten, afwijken van 
de gevonden resultaten . Zowel aspecten van de bestaande situatie als oak de daar aanwezigheid 
bevolking kunnen hierbij een rol spelen . Om dit beter te kunnen onderbouwen en een vergelijking te 
kunnen maken is het interessant om het onderzoek oak in andere gemeenten uit te voeren. 

Selectie van de kenmerken 
Om de kenmerken te selecteren is een keuze gemaakt uit verschillende gedragsbepalende kenmerken. 
Deze kenmerken kwamen naar voren uit de literatuur in combinatie met aanvullend onderzoek onder 
de winkelgroep van Achmea Vastgoed. In dit onderzoek is gewerkt met tien kenmerken . De tien 
geselecteerde kenmerken vormen slechts een deel van de kenmerken die een PGD-locatie typeren. Om 
het beeld compleet te maken zou het onderzoek oak uitgevoerd kunnen warden met meer 
kenmerken. 

Cebruiken van een grater experimenteel design 
Aan de hand van grotere experimentele designs (zoals bijvoorbeeld een design met 81 profielen) is 
het mogelijk om meerdere interactie-effecten te schatten (bij 81 profielen is het mogelijk om 27 
interacties te schatten). Het is dan dus mogelijk om bijvoorbeeld uitspraken te kunnen doen over de 
relaties tussen de verschillende branchegroepen of over de relatie tussen het prijs-/kwaliteitsniveau 
en de verschillende branchegroepen. 

Crootschalige detailhandel in de stad 
Dit onderzoek richt zich op grootschalige detailhandelslocaties, die perifeer gevestigd zijn. Het is oak 
mogelijk om een vergelijkbaar onderzoek te richten op grootschalige detailhandelslocaties in de stad. 
Hierbij dient gelet te warden op de grotere complementaire invloed en niet alleen op de 
concurrerende invloed. Voor dit onderzoek kan dezelfde techniek gebruikt warden. 

Niet-dagelijkslde branchegroep mode 
Dit onderzoek richt zich op de niet-dagelijkse artikelen (behalve mode). Het is ook interessant om 
verder onderzoek te doen naar de dagelijkse artikelen en de mode branche op PGD-locaties, indien de 
overheid hier soepeler in wordt. 
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen 

• CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
• CPB Centraal Planbureau 
• CWG Centrale winkelgebieden 

• GOV Grootschalige detailhandelsvestiging 

• KOV Kleinschalige detailhandel 

• POV Perifere detailhandelsvestiging 
• PGO Perifere grootschalige detailhandel 

• VB Verspreide bewinkeling 
• vvo Verkoopvloeroppervlak 

• WVG Win kelvastgoed 
• wvo Win kelvloeroppervlak 
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Bijlage 2: Begrippenkader 

ABC-locatiebeleid 
Beleid dat gericht is op het terugdringen van vermijdbare mobiliteit door het wederzijds afstemmen 
van de vervoersbehoeften van bedrijven en bereikbaarheidskarakteristieken van locaties [Wientjes, 
2002]. 

Bel egg en 
Beleggen is het geven van een bestemming aan een vermogen van een gegeven omvang, voor zover 
dit bestemmen niet bestaat u it een rechtstreekse aanwending in de productie. Beleggen is daarmee 
het omzettenv an gelden in andere vermogensbestanddelen. Het doel dat, bij het omzetten van geld 
in deze andere vermogensobjecten, wordt nagestreefd is tweeledig namelijk: 
• Het, door middel van de belegging, verwerven van een duurzaam inkomen; 
• Het, ondanks de invloeden van de geldontwaarding, in stand houden of uitbreiden van het 

vermogen; 
• Als de hiervoor in aanmerking komende mogelijkheden kunnen, uitgaande van de daarmee 

verbonden onzekerheden c.q. de te lopen risico's warden genoemd; 
• Beleggen in de vorm van "dood" geld. Doordat er hierbij geen omzetting in andere 

vermogensbestanddelen plaatsvindt wordt deze "vorm" ook wel aangeduid als een oneigenlijke 
belegging; 

• Beleggen met een vaste nominale waarde en een vaste opbrengst (bijv. obligaties, 
kapitaalverzekering). Dit schept de mogelijkheid om elk jaar rente op te nemen of rente op rente 
te incasseren; 

• Beleggen zonder vaste waarde en zonder vaste opbrengst (bijv. aandelen, onroerend goed). In 
doorsnee zullen de vermogensbestanddelen bij stijgend prijsniveau mede in prijs stijgen, zodat zij 
bescherming bieden tegen geldontwaarding. Dit is vanzelfsprekend slechts in zijn algemeenheid 
van toepassing en behoeft daarom nog niet te gel den voor individuele vermogensbestanddelen. 

De beslissing om een bepaalde mix van beleggingsvormen te kiezen en aldus in een of meerdere 
goederen te beleggen hangt af van de marktprijs op hetmoment van verwerving, de (geschatte) 
tussentijdse opbrengsten en de (verwachte) terminale opbrengst. Dit tegen de achtergrond van de 
door de organisatie te behalen beleggingsdoelstellingen via een daartoe uitgezette risicomijdende 
beleggingsstrategie [Terpstra, 1993]. 

Centrale winkelgebieden 
Hieronder vallen de grootste winkelcentra in een woonplaats, zoals de binnensteden, 
hoofdwinkelgebieden en kemverzorgende winkelgebieden [Locatus, 2003) . 

Detailhandel 
De vorm van distribuerende handel die de afstand tussen enerzijds de producent van 
consumptiegoederen en anderzijds de consument overbrugt [Toom Vrijthof c.s., 1998]. 

Fijnmazige verzorgingsstructuur 
Nederland beschikt historisch gezien over een zeer fijnmazige verzorgingsstructuur. Daarmee wordt 
gedoeld op de sinds de tweede wereldoorlog opgebouwde winkelstructuur van hoofd-, stadsdeel-, 
wijk- en buurtwinkelcentra. Dit functioneel-hierarchische planningsconcept ging ervan uit dat de 
consument bij de aanschaf van de dagel ijkse boodschappen vooral u it is op tijsbesparing: dagelijkse 
goederen koopt de consument dicht bij huis, dus in de buurt- en wijkwinkelcentra [SSM, 2003]. 

Grootschalige winkelconcentraties 
Concentratie met 5 of meer winkels met een gemiddeld winkelvloeroppervlak per winkel van 
minimaal 500 m2 [Locatus, 2001] . 

Grootschalige, perifeer gevestigde, detailhandel 
Het uitgangspunt is hierbij dat de grootschalige detailhandelsvestiging (GDV), die perifeer gevestigd 
is, niet alleen meer beperkt hoeft te zijn tot de dertien stedelijke knooppunten die Nederland telt, 
maar zich overal mag vestigen. 

Grootschalige detailhandelsvestiging {GOV) (oorspronkelijke definitie) 
Uitgangspunt is dat niet de branche, maar de geconcentreerde vestig ing van grootschalige 
detailhandel centraal staat. De ontwikkeling van GDV's is beperkt tot een dertien stedelijke 
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knooppunten die Nederland telt. GDV-locaties zijn uitsluitend bestemd voor grootschalige winkels 
met een minimum omvang van 1.500 m 2 [Toorn Vrijthof c.s ., 1998]. lnmiddels door de versoepeling 
van het GDV-beleid is het mogelijk om grootschalige winkelconcentraties ook op andere locaties in 
Nederland te vestigen dan de dertien stedelijke knooppunten . 

Factory Outlet Centres {FOC's) 
Een concentratie van verkoopruimten in een toeristische setting van waaruit door de producent of 
merkhouder rechtstreeks, zonder inschakeling van tussenhandel , zelfgeproduceerde goederen 
warden verkocht aan de consument tegen gereduceerde prijzen. Het assortiment bestaat uit 
overjarige voorraden, producenten met fouten en retourzendingen [Wientjes, 2002]. 

Kwaliteit van het aanbod 
Onder de kwaliteit van het aanbod wordt de balans bedoeld tussen de verschillende, op het 
betreffende aanbod te betrekken kwalteitskenmerken, teneinde aan het vereiste kwaliteitsniveau te 
kunnen voldoen [Keeris, 2001a] . Ook wel een bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin iets 
geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te warden [Van Dale, 1997]. 

lnstitutionele be/egger 
Een financiele instelling welke als uitvloeisel van haar hoofdfunctie - en rekening houdend met 
aangegane verplichtingen - met een zekere regelmaat de beschikking krijgt voer gelden, waarvoor 
met name langlopende beleggingen moeten warden gezocht, waarmee een afzonderlijk onderdeel 
van de organisatie belast wordt, almede in het algemeen met de daaruit voortvloeiende operationele 
betrokkenheid [Keeris, 2001a]. 

Leisure 
Met leisure wordt gedoeld op alle elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen 
versterken, maar niet tot de kernactiviteit van de detailhandel warden gerekend. Deze elementen 
spelen in op de vrijetijdsbesteding van de consument [Toorn Vrijthof c.s ., 1998]. 

Ondersteunende winkelgebieden 
Dit zijn winkelgebieden die vaak als aanvulling op het centrale winkelgebied of zelfs op andere 
ondersteunende winkelgebieden fungeren , zoals stadsdeelcentra, wijkcentra en buurtcentra [Locatus, 
2003] . 

Perifere grootschalige detailhandelslocatie (PCD-locaties) 
Perifere grootschalige detailhandelsconcentraties met een minimum omvang van 2.500 m 2 WVO 
(winkelvloeroppervlak) per totale winkelconcentrat ie en daarbij per winkelunit een minimale omvang 
van 500 m 2 WVO. Deze minima's zijn richtlijnen, maar om te kunnen spreken van grootschalige 
detailhandel moet er globaal wel aan warden voldaan . 

Perifere detailhandelsvestiging {POV} (oorspronkelijke definitie) 
Perifeer gelegen geconcentreerde vestigingen waarvoor branchebeperkingen gelden . Vaak 
geconcentreerd rand de thema's wonen (meubelboulevards en meubelpleinen), doe-het-zelf en de 
autobranche [bewerkt naar Toorn Vrijthof c.s., 1998] . Door de overheidsversoepeling van de laatste 
tijd is het mogelijk ook andere branches op grootschalige concentraties te vestigen . 

Rendement 
Het geheel van baten of lasten, c.q. inkomsten ofverliezen over de beschouwde periode, in verhouding 
tot het daarvoor gei"nvesteerde kapitaal. Het rendement is een begrip voor het nuttige effect over de 
beschouwde periode van de betreffende handeling [Keeris, 2001a]. 

Winkelcentrum 
Een planmatig ontwikkelde winkelconcentratie, die vanaf de oprichting een detailhandelsfunctie 
heeft. 

Winkelconcentratie 
Een verzameling winkels op een bepaalde locatie, al dan niet met opzet in elkaars nabijheid 
gelokaliseerd. 
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Bijlage 3: De marktontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen 
Technologische ontwikkelingen worden de aanjagers van de hedendaagse trends genoemd. De 
laatste jaren wordt de samenleving overspoeld met allerlei technologische ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen hebben grate gevolgen voor de communicatie- en informatievoorzieningen. 
Met de komst van internet en de snelle communicatiemogelijkheden is de wereld sinds de tweede 
helft van de jaren negentig ingrijpend veranderd. Hierdoor zijn afstanden relatief kleiner geworden 
en is het aanbod van informatie toegenomen [Vissers, 2002]. 

lnformatie, in welke vorm dan ook, is steeds makkelijker en goedkoper beschikbaar voor zowel 
bedrijven als particulieren. Het gevolg hiervan is dat de consumenten steeds beter gei"nformeerd 
raken en hierdoor bewuster een keuze voor een bepaalde winkellocatie maken . Winkels zijn door de 
ontstane prijsconcurrentie steeds vaker gedwongen de prijzen te verlagen of de kwaliteit te 
verbeteren . Om de winstmarge toch te blijven vergroten wordt het dus steeds noodzakelijker om in de 
kostenkant te gaan snijden, zoals bijvoorbeeld in de huisvesting van de winkel. Hierdoor wordt het 
steeds interessanter voor winkels om naar de periferie te trekken . Dit is de laatste jaren steeds beter 
mogelijk door de versoepeling van het overheidsbeleid en door de steeds mobieler wordende 
consument, waarbij afstand een minder belangrijke rol speelt en goede parkeermogelijkheden steeds 
essentieler warden. 

Deze kostenverlaging is ook een belangrijke drijfveer voor schaalvergroting: "groat = efficient". Tegen 
de achtergrond van trends op het gebied van internationalisering geldt derhalve de spreuk "groat = 
sterk" [JLL, 2001] . Dit uit zich onder meer in de opkomst van grootschalige detailhandel . 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
In de 21e eeuw grijpen trends als individualisering, informatisering, internationalisering en 
demografische ontwikkelingen diep in op de wijze waarop men werkt, inkomen vergaart en geld 
uitgeeft [Leijnse, 2001]. Er worden steeds meer combinaties tussen diverse vormen van tijdsbesteding 
gemaakt, zoals werken, huishouden, zorgen, winkelen, leren en andere activiteiten . Slim combineren 
van tijdsbesteding heeft dikwijls grensvervaging tussen leefsferen tot gevolg. Consumenten reageren 
dan ook op de nieuwe ontwikkelingen binnen het winkelapparaat, waar door onder andere 
schaalvergroting in de periferie ingespeeld wordt op de consument die, door het combineren van 
activiteiten, zijn t ijdsbesteding zo efficient mogel ijk wil indelen. 

De afgelopen twintig jaar is leisure steeds belangrijker geworden door de detailhandel. Traditionele 
vormen van vermaak en ontspanning, zoals terrassen en restaurants zijn natuurlijk niet nieuw, maar 
er is een internationale trend zichtbaar waarbij ook andere vormen van leisure-elementen aan 
winkelcentra warden toegevoegd om de attractiviteit te versterken . 

De toevoeging van leisure-elementen aan winkelcentra is opgekomen in Canada en de Verenigde 
Staten, waar de grate Shopping Malls een combinatie van winkels en amusement als formule 
introduceerden en inspeelden op de behoefte van de consument aan attractieve vormen van 
ontspanning. 

Steeds vaker zoeken winkelketens naar ruimte op grootschalige winkelconcentraties omdat ze steeds 
meer behoefte hebben aan showrooms. Grootschalige winkelconcentraties kenmerken zich door de 
grate vloeroppervlakken met relatieflage huisvestingslasten om producten voor consumenten te 
presenteren (toonzalen, tuincentra en dergelijke). Deze toonzalen (zullen blijven) bestaan omdat 
consumenten de behoefte hebben om sommige producten ook te zien en voelen. 

Economische ontwikkelingen 
De Nederlandse economische groei is tot stilstand gekomen. De gevolgen van de malaise in de 
wereldeconomie zijn duidelijk voelbaar. De groei van de Nederlandse economie is vanaf 2001 ver 
achtergebleven bij voorgaande jaren en het vertrouwen van de consument is momenteel laag . 

Ook in de vastgoedmarkt heeft het zoeken naar totaaloplossingen, om op deze wijze de consument 
aan te trekken en dus de huurder te binden, een steeds belangrijkere functie. Vandaar ook de grate 
opkomst van nieuwe en vaak grootschalige formules om de consument zo'n totaalpakket aan te 

87 



ochmeo vostgoed Bijlage 3 

kunnen bieden. De huidige economische ontwikkelingen zijn hierboven geschetst, maar om het 
gehele plaatje, de lange termijn in de gaten te blijven houden moet er rekening gehouden warden 
met het algemene verloop van de markt en dus met het verloop van de vastgoedcyclus. Deze 
vastgoedcyclus is bij het beleggen in vastgoed zeer belangrijk, want van de golfbewegingen in het 
vastgoed zijn er niet twee aan elkaar gelijk. Ze verschillen namelijk in precieze oorzaken, amplitude en 
lengte van markt tot markt en van tijd tot tijd. Toch gebeurt er telkens ongeveer hetzelfde. 

Op basis van de laatste gegevens van Locatus [Locatus, 2003] neemt het winkelaanbod in snel tempo 
toe. Locatus-cijfers geven aan dat er de afgelopen vijf jaar een netto groei heeft plaatsgevonden van 
14%, oftewel circa 3 mln m 2 netto verkoopvloeroppervlakte. Ervan uitgaande dater oak meters uit de 
markt verdwijnen, is het aantal uitbreidingsmeters uiteraard aanzienlijk grater. 

De tabel 3.1 en figuur 3.1 laten een belangrijk deel van de dynamiek zien; de toename van 
winkelmeters vindt niet op alle typen locaties in even grate mate plaats. Grote groeiers zijn onder 
andere de grootschalige detailhandelslocaties [Haringsma, 2003] . 

Momenteel warden de vestigingsmogelijkheden in perifere gebieden verruimd (steeds vaker will en 
andere branches zoals sport/kamperen, speelgoed, elektronica, maar oak food zich oak grootschalig, 
perifeer vestigen). 

Ontwikkeling verkoopvloeroppervlak in Nederland 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ontw. 

Binnenstad 1.990 2.000 2.000 1.930 1.820 1.930 97% Of -

Hoofdwinkelgebied 3.480 3.700 4.010 4.030 4 .010 4.140 119% ++ 
Kernverzorgend centrum 3.530 3.580 3.470 3.320 3.580 3.770 107% + 
Stadsdeelcentrum 960 990 930 1.090 1.220 1.180 123% ++ 
Wijkwin kelcentrum groot 680 800 840 660 700 730 107% + 
Wijkwin kelcentrum klein 1.300 1.350 1.320 1.020 1.060 1.120 86% 
Buurtcentra 830 940 720 530 520 450 54% 
Grootschalige concentratie 1.940 1.990 1.940 2.310 2.430 2.680 138% +++ 
Verspreide bewin keling 6.410 6.040 6.650 5.640 6.940 8.140 127% ++ 

Totaal 21.120 21.390 21.880 20.530 22.280 24.140 114% ++ 

Tabel 3.1: Ontwikkeling verkoopvloeroppervlak in Nederland (Locatus, 2003) 

Daarbij gekeken naar de huidige planvoorraad (3 miljoen m 2) voor de nabije toekomst van het 
winkelvastgoed blijkt dat deze bijna voor 50% uit grootschalige concentraties bestaat [Achmea, 
2003a] . Deze nieuwe ruimte in de winkelmarkt zal naar verwachting een behoorlijk groat effect gaan 
hebben op de overige winkelsegmenten, zowel in complementaire als zeker oak in concurrerende zin. 
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Figuur 3.1: Vergelijking aanbodontwikkeling [Bron: WPM) 

Een bekende reden voor de grate groei van grootschalige detailhandel is de trend dat in de huidige 
markt er een zoektocht is naar grotere oppervlaktes op A1-locatie. Dit doordat de stadskernen qua 
filialisering zijn uitontwikkeld wordt er door projectontwikkelaars ingespeeld op de vraag naar deze 
grootschaligheid op A1-locaties door aansluitend aan de nieuwe binnenstad en daarbuiten nieuwe 
winkelcentra te ontwikkelen [PropertyNL, 2003] . 

Met uitbreiding in de vorm van grootschalige detailhandel nemen de keuzemogelijkheden binnen 
een functionele regio toe, enigszins in contrast met de groeiende voorraad winkelruimte, groeit het 
bestedingspatroon van consumenten een stuk minder snel, evenals de vraag naar winkelruimte. Dit 
betekent dat de onderlinge concurrentie bij de verschillende winkelgebieden hoog oploopt. 
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Politieke ontwikkelingen 
Door de versoepeling van het overheidsbeleid in de periferie werden meer m2 beschikbaar voor de 
winkelier en dus meer ruimte om aan te passen aan de wensen van de consument. Steeds vaker 
worden niet alleen de branches die in het verleden toegelaten werden op perifere locaties (artikelen 
zoals auto's, boten, caravans, tuinbenodigdheden, keukens, meubels, bouwartikelen e.d.), maar 
worden ook andere branches zoals elektronica, sport/kamperen en speelgoed toegelaten. Gemeenten 
dragen steeds meer de (eind)verantwoordelijkheid voor het beleid, wat betekent dat het steeds 
moeilijker wordt voor een belegger om in te spelen op het beleid, aangezien deze locatiegericht is en 
per gemeente verschilt. 
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Bijlage 4: Beleggen in vastgoed 

Definitie Beleggen 
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat beleggen en dan met name beleggen in vastgoed nu 
precies in houdt, zijn hieronder deze termen gedefinieerd: 

"Beleggen houdt in het geven van een naar verwachting renderende bestemming, in de vorm van het 
genereren van inkomsten en/of vermogensgroei, aan een beschikbaar financieel vermogen met een 
gegeven of variabele omvang, voor een bepaalde, dan we onbepaalde maar eindige periode, voorzover 
dit bestemmen niet het sparen van dat vermogen betreft of een rechtstreekse aanwending in de 
productie van een goed of levering van een dienst [Keeris, 2001a]." 

Het be leg gen in vastgoed kan als vol gt gedefinieerd worden: 

"Het beleggen in vastgoed is het investeren in een vastgoedobject, dan wel een - beleggingsportefeuille, 
direct of indirect, van (een gedeelte van) het vrij beschikbare financiele verogen met een gegeven 
omvang, om vanuit de optiek van beleggen uit de exploitatieopbrengsten en de (eventuele) verkoop 
ervan een naar verwachting renderende stroom geldelijke opbrengsten te genereren gedurende een 
bepaalde, dan wel onbepaalde maar eindige periode. [Keeris,2001a}. " 

De bovenstaande definities gelden zowel voor direct als indirect vastgoed. Tussen direct en indirect 
beleggen bevindt zich een overgangsgebied, wat een nadere afbakening noodzakelijk maakt. Het 
kenmerkende verschil tussen direct en indirect beleggen heeft betrekking op de mate van 
zeggenschap over de belegging. Van een directe belegging is sprake wanneer een belegger en een 
meerderheidsbelang heeft in het onroerend goed, al dan niet via dochters, en de zeggenschap heeft 
over het management, dat al dan niet via dochters wordt uitgevoerd. Van een indirecte belegging is 
sprake indien een belegger noch een meerderheidsbelang heeft, noch zeggenschap over het 
management kan uitoefenen. Dit laatste doet zich in ieder geval voor wanneer is belegd in aandelen 
van een vastgoedfonds [Gool c.s., 2001]. 

Beleggingskarakteristieken van direct vastgoed 
Vastgoed is te plaatsen in twee markten, te weten de financiele en de vastgoedmarkt (zie ook figuur 
4.1). De karakteristieken moeten daarom eveneens geplaatst worden in deze context en daarbij wordt 
vastgoed voortdurend vergeleken met de andere beleggingsmogelijkheden, met name die van de 
financiele assets aandelen en obligaties. 
Behalve dat tweeledige karakter geldt hetzelfde voor het begrip vastgoed. Er kan namelijk sprake zijn 
van een afzonderlijk object, of een portefeuille. De karakteristieken moeten daardoor eveneens zo 
genuanceerd bekeken worden (zie ook figuur 4.1). Teven moet hierbij betrokken worden het doel van 
het beleggen in vastgoed, te weten het verkrijgen van voldoende rendement op het gei"nvesteerde 
vermogen in relatie tot de te lopen beleggingsrisico's de karakteristieken moeten dus eveneens 
geplaatst worden in het licht van het rendement/risicoprofiel. Zij zijn zodoende enerzijds verbonden 
aan het rendement in termen van inkomsten en waarde-ontwikkelingen en anderzijds aan risico's in 
termen van veiligheid van de investering en de liquiditeit ervan. 

De twee meest er uitspringende en bepalende karakteristieken van vastgoed zijn wel de kenmerken 
dat het locatie- en functioneel gebonden is. De functionaliteit van het aangeboden vastgoedobject 
kan slechts ter plaatse benut worden. De locatiekeuze is echter niet willekeurig voor de (potentiele) 
gebruikers, zodat de lokale marktfactoren -en het inspelen daarop door het betrokken management
bepalend zijn voor de te behalen performance. Er moet dan ook rekening gehouden worden met het 
feit dat [Keeris, 2001b]: 
1. Vastgoed binnen die lokale markt is aan te merken als een relatief schaars goed, de aanbodzijde 

van die markt; 
2. Er is sprake van een relatief beperkte vraag, met name ten aanzien van commercieel vastgoed, de 

vraagzijde; 
3. Elk vastgoedobject op zich uniek is, zodat daaraan een eigen positie ontleend kan worden binnen 

die lokale marktontwikkelingen; 
4. Vastgoed op de markt kan worden aangeboden in combinatie met dienstverlening aan de 

huurder(s)/gebruiker(s) via kern-, hulp- en eventuele steundiensten. 
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Figuur 4.1: Schematische voorstelling van het beleggen in het vastgoed volgens de beheerpiramide {bewerkt naar 
[Keeris, 2001b]) 

Het kan door die beperkte vraag en belemmerende factor van de locatiegebondenheid aangemerkt 
worden als een illiquide en lange(re) termijn belegging . 
Vastgoed is daarbij ook nog eens zeer kapitaalintensief, er zijn relatief zeer hoge transactie- en 
beheerkosten aan verbonden en er is in het algemeen sprake van een beperkte waarde-ontwikkeling 
op de korte termijn, mede ten gevolge van de hoogte van die transactiekosten. Dit versterkt nog de 
karakteristiek van de illiquiditeit en voegt daaraan toe die van de ondeelbaarheid en het gebrek aan 
flexibiliteit van de be legging. 

Bij de werkzaamheden die men moet verrichten bij het professioneel beleggen in onroerend goed zijn 
drie niveaus te onderscheiden (zoals ook in figuur 4.1 te zien is): 

Strategisch niveau; 
Tactisch niveau; 
Operationeel niveau. 

Op het strategisch niveau komen de volgende vier basispunten aan de orde: 
1. Doelstellingen en beperkingen; 
2. Analyse van financiele markten en van onroerendgoedmarkten; 
3. Ontwikkelen van een visie op de toekomst; 
4. Portefeuillemanagement. 

Dit betreft het fundmanagement en de portfoliomanagement. Het beleggings- en portefeuillebeleid 
dat door dit management bepaald wordt, wordt verwoord in beleidsstukken, zoals een 
meerjarenbeleid, een jaarbeleid, een beleggingsplan, acquisitie- en dispositieplannen enzovoort. 

Op tactisch niveau gaat het om het optimaliseren van de gegevens strategische positie, waarbij wordt 
ingespeeld op de vooruitzichten van de beleggingen zelf, gegeven de verschillende 
marktontwikkelingen. Op dit niveau komen de managementplannen, portefeuillebegrotingen, en 
realisaties, investerings- en desinvesteringsvoorstellen, onderhoudsplannen enzovoort aan de orde. 

Op het operationeel niveau gaat het om een afzonderlijk pand of een groep van soortgelijke panden. 
In essentie betreft het hier het optimaliseren van de exploitatie van een project. Men spreekt hier van 
property- of gebouwmanagement [Gool c.s., 2001]. 

Verder kan gezegd worden dat bij direct vastgoed er sprake is van een stabiele en langdurige stroom 
van directe inkomsten, hierbij moet gedacht worden aan de huur. 

Dit onderzoek zal zich focussen op het tactische niveau (rechterkant figuur 4.1), zoals het inspelen op 
vooruitzichten in de markt en enigszins ook op het operationele niveau, omdat het uiteindelijke 
advies zich gericht is op vastgoedobjecten en hoe een institutionele belegger daarmee om moet gaan. 
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De beleggingsportefeuille is opgebouwd op basis van het spreiden van beleggingsrisico's over de 
verschillende beleggingscategorieen. De financiele performance van de belegging staat hierbij 
centraal. Performance moet warden gezien als het rendement afgewogen tegen het risico. Het risico 
wordt verkleind door diversificatie of spreiding over de diverse beleggingscategorieen. Vastgoed is 
een van de categorieen waarin men kan beleggen. Het bezit van vastgoed is voor de belegger geen 
doel op zich , maar een beleggingsinstrument om waardebehoud van het gei"nvesteerde vermogen te 
genereren en concurreert met andere beleggingscategorieen, zoals aandelen en obligaties. 

Globaal genomen zijn er drie redenen voor de institutionele belegger om vastgoed in de 
beleggingsportefeuille op te nemen: 

Risicoreductie 
Namelijk het opnemen van vastgoed leidt tot een reductie 
van het risico van de totale beleggingsportefeuille; 
fluctuaties in het rendement nemen af. Het vastgoed 
reageert minder sterk op economische ontwikkelingen 
dan aandelen en obligaties. Dit is onder andere het gevolg 
van diversificatiemogelijkheden binnen de 
beleggingscategorie vastgoed. De verschillende typen 
vastgoedcategorieen reageren onafhankelijk van elkaar op 
de marktontwikkelingen (figuur 4.2) . 

lnflatiebescherming 

Totaal rendement 

.... 
·· ··· ··-~. :-:-. Vastgoed lnflatie 

', ·.:: · ~Y6Hi.iaiies 
',, 

Aandelen 

Figuur 4.2: Het effect op het rendement bij inflatie 

Vastgoed biedt een relatief goede injlatiebescherming; weliswaar geen volledige bescherming, maar 
wel een betere bescherming dan de beleggingscategorieen aandelen en obligaties. Huren zijn 
gei"ndexeerd aan de prijsinflatie. Daarnaast zijn markthuren op de lange termijn gerelateerd aan de 
ontwikkeling van de bouw- en grondkosten, welke de prijsinflatie overtreffen . Deze goede 
bescherming tegen inflatie is vooral interessant voor institutionele beleggers (levens- en 
pensioenverzekeraars) omdat hun verplichtingen meegroeien met de inflatie. Door nu een gedeelte te 
beleggen in assets waarvan de opbrengsten en de waarden meegroeien met de inflatie kan een 
institutionele belegger een gedeelte van de inflatierisico's afdekken. 

Stabiel direct rendement 
Vastgoedbeleggingen hebben een relatiefhoog en tamelijk stabiel rendement. Het directe rendement 
van vastgoed komt ruim uit boven dat van aandelen, maar overtreft ook de couponrente van 
staatsobligaties. Een (pensioen- of levens-)verzekeraar, die veel moet uitkeren, kan er ook voor kiezen 
om een relatief groot deel van de beleggingsportefeuille te alloceren naar vastgoed. 

De verschillende categorieen institutionele beleggers hebben elk een eigen type beleggingsbeleid en 
daarmee een bepaalde keuze voor de risicoacceptatie. Zo is het voor pensioenfondsen, welke zich tot 
een waarde- of welvaartsvaste pensioenuitkering hebben verplicht, vooral van belang voldoende 
dekking te krijgen tegen de inflatie. Verzekeringsmaatschappijen hebben daar minder problemen 
mee, omdat zij over het algemeen slechts verplichtingen in de vorm van een bepaald nominaal 
eindkapitaal hebben, terwijl beleggingsinstellingen zich vooral richten op de koersontwikkelingen 
[Keeris, 2001] . 

De essentie van beleggen en dus ook van de beleidsvorming is gericht op de toekomst en de daarmee 
samenhangende onzekerheid. Het managen van een beleggingsportefeuille geschiedt op basis van 
beschikbare informatie, bestaande uit historische gegevens, de huidige situatie en voorspellingen van 
de onzekere toekomst. Onzekerheid ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen is de enige 
zekerheid die de belegger heeft [Kroon, 2002] . 

Om in te spelen op die onzekerheid moet men inspelen op verwachtingen en op dit moment wordt er 
verwacht dat investeren in de winkelmarkt beter zal renderen dan investeren in de kantoren- of 
bedrijfsruimtemarkt. De belangrijkste oorzaak is het gunstiger rendements-risicoprofiel van winkels 
en winkelcentra. Anders dan bij kantoren, woningen en bedrijfshallen zijn winkels minder 
conjunctuur:gevoelig . Enerzijds kennen winkels een minder snelle technische en economische 
veroudering, waardoor investeringen in onderhoud en renovatie lager liggen dan bij kantoren en 
bedrijfshallen. Anderzijds zijn met de detaillisten vaak langdurige contracten afgesloten, waardoor de 
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cashflow voor de belegger gegarandeerd blijft. Samenhangend met dit laatste punt is de constatering 
dat kostenreducties bij retailorganisaties zich niet gelijk vertalen in het afstoten van winkelvastgoed. 
Vaak worden deze saneringen op het hoofdkantoor of in de distributieve activiteiten gerealiseerd 
[Vastgoedmarkt, 2003) . 
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Bijlage 5: Karakteristieke modeme consument 

De modeme consument kan als vol gt gekarakteriseerd worden [Buvel6t , 2002] : 
De consument is rijk, mondig, kritisch en stelt hogere eisen aan zowel producten als de 
aankoopplaatsen; 
De consument is mobiel: zowel het fysieke als het psychologische marktgebied is de laatste jaren 
sterk toegenomen; 
De consument jaagt steeds meer op aanbiedingen, de ' prijsbewuste ' consument is in opkomst. De 
consument wil meer voor minder, meer keuze, meer service en meer winkelplezier voor een lag ere 
prijs; 
De consument is rationeel: men maakt een duidelijk onderscheid tussen artikelen waaraan men al 
dan niet een persoonlijke (emotionele) waardering koppelt. Voor bepaalde aankopen stelt de 
consument eisen qua kwaliteitsniveau en winkelomgeving; 
De consument heeft een steeds omvangrijker en gevarieerder behoejtepakket (horeca, cultuur, 
vervoer en communicatie) als gevolg van minder vrije tijd en meer welvaart; 
De consument wordt ongrijpbaar door de toenemende individualisering, waardoor segmentatie 
steeds belangrijker wordt binnen de retail sector; 
De maatschappij kan in tweeen gedeeld warden, mat aan de ene kant de kapitaalkrachtige en aan 
de andere kant de minder bedeelde consument. 

De consument wordt rijker en mondiger 
lndividualisering heeft als belangrijk kenmerk dat consumenten veel mondiger worden. Voeg daar de 
groeiende koopkracht en consumptiemogelijkheden aan toe en het beeld van de welvarende en 
mondige consument met veel eisen ten aanzien van beschikbaarheid over en kwaliteit van producten 
ontstaat. Producten en diensten die beloven dat ze tijd sparen, zelfs al dragen ze een hoger 
prijskaartje, worden als 'waardevol' beschouwd. De meeste consumenten hebben immers een hoger 
inkomen en behoefte aan meer vrije tijd en zoeken producten en diensten die hen hierbij kunen 
helpen. Daarnaast stijgt door een hog er opleidingsniveau van de bevolking (en dus consumenten) het 
aspiratie- en mondigheidsniveau. Hierdoor verwacht de consument steeds vaker meer en betere 
informatie over producten, terwijl de producent nog steeds vaker informatie over consumenten 
wen st te registreren zodat hij nog beter in de behoefte van consumenten kan voorzien. Kortom, de uit 
te wisselen informatie tussen consument en producent wordt belangrijker en complexer. 

De consument is mobiel 
Zowel het fysieke als psychologische marktgebied van de consument zijn de laatste jaren duidelijk 
toegenomen. Klantentrouw, het psychologische gebied, ervaart men nauwelijks meer in een 
winkelcentrum. De consument voelt zich niet meer verbonden aan een winkelcentrum. Dit komt 
omdat de consument mobieler is geworden op het fysieke vlak. Niettemin geeft hij aan de ene kant de 
voorkeur aan nabijheid, wanneer het gaat om de aankoop van dagelijkse artikelen. Maar aande 
andere kant in het kader van de behoefte aan gezellig winkelen en vermaak speelt de mobiliteit 
echter wel een grote rol. Consumenten zijn in toenemende mate bereid hiervoor grotere afstanden te 
overbruggen om op die manier ook eens een ander winkelcentum te bezoeken. Met name bekende 
winkelcentra met een grotere aantrekkingskracht profiteren van deze verandering . 

De consument is prijsbewuster 
De hedendaagse consument wordt steeds prijsbewuster. Door demografische, maatschappelijke en 
economische veranderingen zijn wijzigingen opgetreden in het bestedingsgedrag van de consument 
en is een kritische houding ontstaan ten aanzien van producten ('value for money'). De consument 
geeft een steeds groter gedeelte van zijn geld, wat aanvankelijk uitgegeven werd in de retailsector uit 
aan andere dingen. Dit geld wordt in toenemende mate uitgegeven aan vrije tijdsbesteding. De 
consument wil echter nog wel steeds hetzelfde kopen in de retailsector, maar voor minder geld. Het 
gevolg hiervan is dat er een soort van descounthausse is ontstaan onder zowel de aanbieders als de 
consumenten. Aanbiedingen worden steeds meer de marktprijs. Online consumptie draagt ook bij 
aan deze ontwikkeling. Er zijn namelijk zeer veel verkopers aanwezig op het internet, welke allemaal 
zichtbaar zijn voor de consument die online is. Het aantal zichtbare producten neemt dus met rasse 
schreden toe. Door zoekmachines wordt het voor de consument steeds eenvoudiger uitgebreid prijzen 
te vergelijken en voor de laagste prijs te kiezen . De consument is zo ook beter gei"nformeerd en zal niet 
snel meer te veel betalen voor een bepaald product. 
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De consument is rationeel 
De consument maakt een duidelijk onderscheid tussen artikelen waaraan men al dan niet een 
persoonlijke (emotionele) waardering koppelt . Afhandkelijk van het moment en het type product, wat 
hij wil aanschaffen, kiest hij voor een type centrum om zijn aankoop te doen. Uitgaande van dit 
momentdenken kan een onderscheid gemaakt worden tussen de onthaaste consument, de 
consument met tijd en de haastige consument met een gebrek aan tijd. De consument met gebrek 
aan tijd, ofwel de runshopper, wenst efficiency, gemak, probleemloze service, goede bereikbaarheid 
en voldoende parkeergelegenheid. Vaak gaat het hier om de doelgerichte aankoop van producten met 
een lage belevingswaarde en/of een laag aankoopbedrag, zoals dagelijkse boodschappen, 
huidhoudelijke artikelen, etc .. One stop shopping, ofwel alles op een bepaald gebied kopen onder een 
dag, is voor de one stop shopper de favoriete manier van inkopen doen. De consument met tijd 
daarentegen, wil juist niet alle onder een dak vinden, maar uitgebreid overal rondkijken [Modahl, 
2000] . 

Daarnaast is de consument ook verstandiger gaan consumeren. In het verleden is er al vaak gewezen 
op een aantal negatieve consequentie van ongeremde consumptie. Dit besef is inmiddels ook 
doorgedrongen bij de individuele consument. Naast het feit dat hij gezonder is gaan consumeren is 
hij ook meer maatschappelijk verantwoord gaan consumeren. Maatschappelijk verantwoord 
consumeren betreft niet alleen het in beschouwing nemen van effecten op het milieu van productie 
en consumptie, maar ook bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van de mensen die een bepaald 
consumptiegoed produceren. 

Naast de zorg voor de omgeving zien we een trend waarin consumenten steeds meer aandacht 
schenken aan de individuele gezondheid: gezond eten en meer beweging (opkomst fitness). 
Consumenten beoordelen de kwaliteit van het voedsel steeds kritischer. Een voorbeeld is de kritische 
houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel en de toegenomen uitgaven aan 
voedingssupplementen en biologisch-dynamische producten. 

De consument heeft minder tijd en meer welvaart 
In de Westerse landen blijkt dat de hoeveelheid vrije tijd in de laatste decennia slechts wem1g 
veranderd is. Achter dit stabiele patroon gaat echter een grote verscheidenheid schuil, die 
samenhangt met verschillen in sekse, leeftijd en opleiding. Aan de ene kant staan groepen mensen 
onder de vijftig jaar. Zij hebben door de jaren heen te maken gekregen met een vermindering van de 
hoeveelheid vrije tijd. Aan de andere kant staan senioren van vijftig jaar en ouder en mensen met een 
lager opleidingsniveau. Zij beschikken de laatste jaren over steeds meer vrije tijd. De groep met 
minder vrije tijd bestaat grotendeels uit tweeverdieners, die verschillende taken combineren, zoals 
werk, huishouden en opvoeding. Het is vooral deze groep, die de uitdrukking vormen van de gehaaste 
en mobiele samenleving. 

Op deze manier ontstaat er een concurrentie in het beschikbare 'tijdbudget' , waarin vooral werk en 
vrije tijd elkaar beconcurreren. Vrijetijdsbesteding neemt hierdoor een steeds belangrijkere plaats in 
in het dagelijks leven van de mens. In toenemende mate zoeken zij mogelijkheden om hun vrije tijd 
aangenaam door te brengen. Dit heeft invloed op de invulling van het winkelgedrag, aangezien 
winkelen meestal gebeurt in de vrije tijd. Een trend die hier op inspeelt is het feit dat de retailsector 
zich in toenemende mate verbint aan alle maatschappelijke activiteiten. Men ziet steeds meer 
winkels verschijnen op verkeersknooppunten, bij kantoorconcentraties, stadions, vliegvelden, etc. 
Deze nieuwe fenomenen spelen in op de tijdsdruk van de consument. Ze zoeken de consument op, 
zodat die minder tijd kwijt zijn aan het doen van de boodschappen. 

Een andere trend is dat de winkelcentra alleen niet meer voldoende voor een dag vermaak zijn. De 
consument eist tegenwoordig kwaliteitsvermaak. Hij wil op een aangename manier zijn spaarzame 
vrije tijd doorbrengen en eist dus ook steeds meer dan alleen de aanwezigheid van de bekende grote 
winkelketens, hij is daarnaast ook op zoek naar belevingswaarde tijdens het winkelen . De 
winkelomgeving speelt hierbij een belangrijk rol. Het moet de bezoekers het gevoel geven, dater meer 
mogelijk is dan alleen het verrichten van aankopen. Door een optimale afstemming na te streven 
tussen retail en omgevingselementen wordt in principe de belevingswaarde van het winkelcentrum 
verhoogd. Wat mensen willen is even ontsnappen aan het leven alledag en de moderne 
verblijfsomgevingen moeten daarvoor mogelijkheden bieden. Het moet wel zo uniek mogelijk zijn, dit 
vormt immers een belangrijk motief voor consumenten om het winkelcentrum te bezoeken [Geerts, 
2001] . 
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Door de stijging in welvaart verlangt de consument ook steeds meer maatwerk van de retail sector. Dit 
maatwerk verlangt hij niet alleen in de vorm van specifieke producten, maar ook in de vorm van 
diensten. Het kunnen leveren van diesnten en een goede balans tussen landelijke filiaalbedrijven en 
(lo kale) speciaalzaken zullen een belangrijk wapen warden in de concurrentiestrijd. 

De ongrijpbare consument 
Waarden, normen en opvattingen zijn in de hedendaagse samenleving in beweging, wat zijn neerslag 
heeft op het consumptiepatroon . Er ontstaat hierdoor minder uniformiteit en meer versnippering en 
fragmentatie. De consument laat zich dus steeds minder goed in hokjes vangen dan voorheen 
(massa-individualisering) . Van eenvormigheid is dus geen sprak meer. De consument van nu herbergt 
zich in zeer uiteenlopende gedragingen. Zuinigheid en verkwisting gaan bijvoorbeeld hand in hand, 
evenals kwaliteitsbesef en smaakbederf. Dat het gedrag zo variabel is, heeft mede te maken met twee 
algemen factoren. De eerste is dat traditionele trouw nauwelijks meer bestaat. Onder invleod van 
reclame neemt de belangstelling voor nieuwe producten sterk toe en vallen de van oudsher bekende 
artikelen steeds vaker buiten de boot. Gemakszucht speelt hierbij een grote rol. Waarom zou men 
uren in de keuken staan als de kant-en-klaar maaltijden voor het grijpen liggen. 

De tweede factor is dat leeftijde en sociale positie vrijwel geen begrenzing meer vormen voor in het 
koopgedrag. De jeugd heeft consumptieverlangens die enige decennia terug alleen speelden bij 
ouderen. Senioren kopen echter artikelen die men eerder bij e jeugd zou zoken. Generatieverschillen 
zijn niet langer bepalennd voor het consumentenggedrag. Daarnaast is ook de social controle voor 
een groat deel weggevallen . Mensen bepalen steeds vaker zelf wat ze doen in hun dagelijks leven, 
waar dat vroeger vaak van buitenaf werd aangedrage, bijvoorbeel door het geloof. 

Tweedeling in de maatschappij 
Sociaaldemografische kenmerken zijn in toenemende mate achterhaald als indelingscriterium voor 
consumenten in doelgroepen . De onderlinge verschillen warden steeds kleiner. Zo warden oude 
mensen vitaler en jonge mensen kapitaalkrachtiger. In de afgelopen vijf jaar is wel de discrepantie 
qua inkomstenverdeling in de Nederlandse maatschappij versterkt toegenomen. De koopkracht is 
onevenredig verdeeld tssen twee categorieen, namelijk de 'koopkrachtige consument' (haves) en de 
'minder bedeelde consument ' (have nots). De verschillen in koopkracht leiden direct tot een sterkere 
frequentie van een bepaald type winkelbezoek. De 'haves' kan eerder kiezen uit allen vormen van 
consumentenbezoek, waaronder het funshoppen. De 'have no ts ' dienen zich met name te beperken 
tot het runshoppen . Deze denivellering zorgt ervoor dat er beheoft is aan een betere spreiding van het 
winkelaanbod. Veel winkelcentra willen zich in de toekomst richten op de oudere kapitaalkrachtige 
consument. Vandaar dat vele van hen bezig zijn met het upgraden van het winkelcentrum. Aan de 
grote groep minder bedeelden wordt nauwelijks aandacht besteed, hoewel dit met name voor de 
winkelcentra in de achterstandswijken ook een interessante doelgroep is. 
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Bijlage 7: Het Winkelvastgoed 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van de winkelstructuur in Nederland. 
Daarbij warden de verschillende winkelgebieden genoemd met hun specifieke kenmerken . 

De naoorlogse detailhandelstructuur 
Vanaf 1945 is Nederland begonnen met het opbouwen van een functioneel -hierarchisch 
winkelapparaat. De grootschalige her- en nieuwbouw van woningen maakte niet alleen de planning 
van de woningbouw, maar ook de detailhandel noodzakelijk. Als centrale doelstelling werd 
gehanteerd dat het voor de consument mogelijk moest zijn om in de woonomgeving op loopafstand 
de dagelijkse aankopen te doen. Voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen, diende de consument 
zich te richten op de centra van hogere orde. Het beleid van de overheid werd gei"nspireerd door de 
"Centrale Plaatsentheorie" van Christaller (bijlage 8). De detailhandel bevond zich daardoor 
hoofdzakelijk binnen een vierslagstelsel [Boekema c.s., 2000] . Dit stelsel is op schematische wijze 
weergegeven in figuur 7.1 en bestaat uit de kernwinkelapparaat (KWA), stadsdeelcenta, wijkcentra en 
buurtcentra. Daarnaast in dezelfde figuur zijn ook de grootschalige detailhandels locaties, die pas veel 

Stadsdeelcentra 

Wijkcentra 

Buurtcentra 

Niet-dagelijkse boodschappen & 
FUN 

Dagelijkse boodschappen 

Figuur 7.1: Hierarchische opbouw van de winkelvoorzieningen 

later in de Nederlandse detailhandel zijn ontstaan en ook steeds meer opkomen meegenomen. 
Het kernpunt van deze fijnmazige opbouw was dat winkelvoorzieningen met dagelijks benodigde 
artikelen voor alle inwoners in een buurt op loopafstand van de woning bereikbaar zouden moeten 
zijn. Het verzoringingsgebied van deze buurtcentra strekt zich niet verder uit dan de buurt of kleine 
wijk. De anchor-functie wordt ingevuld door een supermarkt en aangevuld met de belangrijkste 
dagelijkse benodigdheden en een beperkt non-food pakket. Het aanbod diensten en horeca is beperkt. 

Op een functioneel niveau is het wijkcentrum gepostioneerd. Het verzorgingsgebied strekt zich uit tot 
de wijk waar het winkel-centrum functioneert . De aantrekkingskracht van het centrum kan uitstijgen 
boven de wijkse omgeving. De anchors bestaan uit minimaal een en bij voorkeur twee supermarkten, 
beide in een ander prijs- en servicesegment. Het pakket dagelijkse goederen is compleet. Het non-food 
pakket is in die zekere zin compleet dat er een totaal pakket hoog -frequent aangekochte goederen 
wordt gevonden. Dit non-food pakket wordt aangevuld met een beperkt aanbod in de laag frequent 
aangekochte goederen. Het pakket diensten en horeca is uitgebreid. 

Stadsdeelcentra beschikken over een ruimer aanbod dan wijkcentra. De combinatie tussen kijken, 
vergelijken en verblijven en het efficiente winkelen is een belangrijk commercieel principe. 
Stadsdeelcentra voorzien enerzijds in de behoeften van inwoners van verschillende wijken en hebben 
daarmee een sterk wijkoverschrijdend karakter en functioneren anderzijds als stadscentra. 
Stadsdeelcentra onderscheiden zich van wijkwinkelcentra door de compleetheid van hun 
winkelaanbod in de dagelijkse goederen en de aanwezigheid van een redelijk grate component niet
dagelijkse artikelen. Van stadscentra onderscheiden zij zich door het relatief sterke winkelaanbod in 
de dagelijkse goederen, in het bijzonder in food. 

Aan de top van de piramide bevinden zich de stadscentra (kernwinkelapparaat) die zowel voor de stad 
waarin ze g~legen zijn als voor de regio een verzorgingsfunctie hebben. Kenmerkend voor deze centra 
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is het gegeven dat de relatie met het overig aanwezig aanbod bepalend is voor het succes. De 
branchering welke zich richt op het kijken, vergelijken en verblijven is nooit compleet en is afhankelijk 
van het directe omliggende aanbod. In de kleinere steden vervullen zij vaak ook de functie van de 
aankoopplaats van dagelijske goederen 'buurtwinkelcentra' [Wientjes, 2002]. In tabel 7.1 is een 
indicatie gegeven voor het vvo van de verschillende winkelcentra. 

Nevencentra 

Buurtvoorziening 500 - 2.000 m 2 

Buurtcentrum 2.000- 3.750 m 

Wijkcentrum 3.750 - 7.500 m2 

Kleinregionaal verzorgend stadsdeelcentrum 7.500 - 22.500 m 2 

Reg ionaal verzorgend stadsdeelcentrum 22.500 - 45.000 m2 

Hoofdwinkelconcentratie met bovenlob.al verzorgende functie 

Streekverzorgend centrum 7.500 -15.000 m 2 

Regionaal verzorgend centrum 15.000 - 30.000 m2 

Groot regionaal verzorgend centrum 30.000 - 45.000 m2 

Gewestelijk verzorgend centrum 45.000 - 90.000 m2 

Groot gewestelijk verzorgend centrum 90.000 - » » > m 2 

Tabel 7.1: Winkelconcentraties met kenmerkend wo [Toom Vrijthof c.s., 1998] 

Naast en los van de rest van de piramide bevinden zich de grootschalige detailhandel. 
De perifere detailhandelsvestigingen liggen geconcentreerd in de periferie en daarvoor gelden 
branchebeperkingen, hoewel dit vanuit de overheid steeds vaker los wordt gelaten. Deze zijn 
momenteel vaak geconcentreerd rond het thema doe-het-zelf en wonen (meubelboulevards en 
meubelpleinen), maar de laatste tijd zijn ook andere thema's zoals sport, spel en elektronica in 
opkomst. 

Dit laatste winkelgebied staat los van de andere winkelgebieden omdat hier zowel fun- als 
runshoppen onder valt en hier kunnen zowel de dagelijkse- als niet-dagelijkse boodschappen gedaan 
worden . Hier kan uit geconcludeerd worden dat de ontwikkelingen van deze locaties een behoorlijk 
grote impact kan hebben op alle andere winkelgebieden. Daarom is het zo belangrijk om deze mate 
van invloed te onderzoeken en hier al bij de beleidsvorming van de institutionele belegger over de 
winkelportefeuille rekening mee te houden. 

Detailhandel in Nederland 
Zo'n 18 procent van de ondernemingen in het totale bedrijfsleven wordt gerekend tot de detailhandel. 
Tot de detailhandel worden de gevestigde detailhandel (ofwel winkelverkoop), de ambulante handel 
en de postorderbedrijven (inclusief internet winkels) gerekend. De gevestigde detailhandel zorgt voor 
bijna 94 procent van de totale omzet van de detailhandel [Groen c.s.,2002] . 

De huidige winkelvoorraad bestaat uit bijna 108.000 verkooppunten met een totaal 
verkoopvloeroppervlak van ruimt 24,2 miljoen m 2• Dit betekent dat er per inwoner gemiddeld bijna 
1,5 m2 wi.nkelverkoopvloeroppervlak (wvo) aanwezig is [Locatus, 2003] . 

Uit de cijfers van de brancheverdeling is een trend waarneembaar; hoe kleiner het winkelvastgoed, 
hoe groter het aandeel levensmiddelen is. Dit is een logisch gevolg van de sterk lo kale gerichtheid van 
kleine centra versus de sterk regionale functie die grotere centra vervullen. Uitzondering hierop 
vormen de grootschalige detailhandels locaties die een totaal ander branchepatroon kennen. 

Algemene opbouw Nederlandse winkelmarkt in branches 
Er worden om de winkelmarkt als geheel in te delen een aantal branches onderscheiden (tabel 7.2). 
Deze branches kunnen worden onderverdeeld in food en non-food. Onderstaand zijn de branches 
weerg eg even. 
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Dagelijks: 
Levensmiddelen 
Persoon lijke verzorging 

Niet-dagelijks: 
Warenhuizen 

kleding en mode, 
schoenen en lederwaren, 

juwelier en optiek, 
huishoudelijke en luxe-artikelen , 

antiek en kunst 
sport en spel, 

hobby (electronica,, muziek e.d.) 

media 
dier en plant 

bruin- en witgoed 
fietsen en autoaccessoires 

doe-het-zelf 
won en 

Overige detailhandel 
Tabel 7.2: branchesamenstelling [Locatus, 2003] 

Van het totale vloeroppervlak aan winkelaanbod is 23% food en 77% non food. 
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Bijlage 8: Christaller's "centrale plaatsen theorie" 

W. Christaller (1893-1969) publiceerde in 1933 zijn dissertatie ' Die Zentrale Orte in Suddeutschland'. 
Hierin gaat hij in op de invloed van de vraagzijde op het ruimtelijk systeem van nederzettingen. De 
centrale aanname is dat de consument afstandminimaliserend handelt. Christaller's model is 
gebaseerd op het ontstaan van een hierarchie van centrale plaatsen . Als centrale plaats wordt elke 
nederzetting aangeduid, die het verzorgende middelpunt is van een bepaald gebied en die van deze 
centrale functie bestaat. Er is sprake van een patroon waarin verschillende kleine en weinig grote 
plaatsen voorkomen [Zijderveld, 1994]. 
De klassieke centrale plaatsen theorie gaat uit van de vol gen de veronderstell ingen: 

1. Consumenten zijn identiek, dat wil zeggen hun vraagpatroon is gelijk; 
2. leder koopt zijn goed in de dichtst bij gelegen cent rale plaats; men streeft naar 

afstandsminimalisatie; 
3. Consumenten zijn uniform of egaal over de ruimte verspreid; 
4. De ruimte is isotroop, dat wil zeggen in alle richtingen en in alle opzichten gelijk; 
s. Consumenten kunnen zich vrij in alle richtingen bewegen en beschikken over perfecte informatie 

over de diverse aankoopplaatsen; 
6. Alle winkels van een branche zijn identiek en per branche verkopen zij identieke artikelen . 

Uitgaande van deze veronderstellingen kwam Christaller tot een 'cirkelvormige vraagkegel'(figuur 
8.1). Naarmate een consument verder van een centraal goed verwijderd is daalt de vraag. De 
consument moet immers te veel moeite doen om het goed te bemachtigen. De prijs van een goed 
staat dan niet meer in verhouding tot de kosten die de consument moet maken. Het product wordt 
dus te duur en zal buiten een bepaalde afstand zelfs niet meer worden gekocht [Zijderveld, 1994]. 

Quantity of 
central good 

consumed 

Distance from 
central place 

Figuur 8.1: De cirkelvormige vraagkegel [Zijderveld, 1994] 

Vanaf 1945 is Nederland begonnen met het opbouwen van een functioneel-hierarchisch 
winkelapparaat. De grootschalige her- en nieuwbouw van woning en maakte niet alleen de planning 
vaan de woningbouw, maar ook van de detailhandel noodzakel ijk. Als centrale doelstelling werd 
gehanteerd dat het voor de consument mogelijk moest zijn om in de woonomgeving op loopafstand 
de dagelijkse aankopen te doen. Voor de aankoop van niet-dagelijkse artikelen, diende de consument 
zich te richten op centra van hogere orde. Het beleid van de overheid werd gei'nspireerd door de 
"Centrale Plaatsentheorie" van Christaller [Wientjes, 2002] . 
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Bijlage 9: Verdeling winlcelgebieden 

OJ 
N 
N 

Centrale winkelgebieden Binnensteden 
(altijd grootste in (>400 verkoo unten) 
woonplaats) Hoofdwinkel-gebieden 

(100-400) 

Kem-verzorgende 
winkelgebieden groot 
(50-100) 

Kem-verzorgende 
winkelgebieden klein 
(5-50) 

Ondersteunende Stadsdeelcentra (<SO) 
winkelgebieden (alle 
andere winkelgebieden 
in woonplaats) 

Aanvullende winkelgebieden 
(25- 50) 

Wijkwin kelcentra 
(10 - 25 en 2 supermarkten) 

Buurtwinkelcentra 
(5-10 en 
0-1 su ermarkten) 

Grootschalige Grootschalige concentraties 
concentraties (> 5 verkooppunten, 

elk > 500 m 2 wo) 

Verspreide bewinkeling Alle overige verkooppunten 

(Bewerkt naar [Kamp, 2002]) 

Centrale winkelgebieden 
(ook wel binnensteden 
genoemd in de volksmond) 

Stadsdeelcent ra 

Wijkwinkelcentra 

Bu urtcentra 

PDV /GDV-locaties 

Verspreide bewinkeling 

Bijlaqe 9 

Hoofdwin kelcentra Grote hoofdcentra Stadscentrum Recreatieve central 
1 • cate orie > 500 keuze centra 
Grote hoofdcentra 
2• categorie (275-500) 

Middelgrote hoodcentra 
1• categorie (200-275) 

Middelgrote hoofdcentra Keuze centra 
2• categorie (125-200) (Recreatieve centra) 
Kleine hoofdwinkelcentra 
1 • categorie (75-125) 

Kleine hoofdwinkelcentra 
2• cate orie (50-75) 
Grote dorpscentra 
(25-50) 

Kleine dorpscentra 
(5-25) 

Ondersteunende centra Stadsdeelcentra Stadsdeelcentra 
1• categorie (>100) 

Stadsdeelcentra 
2• categorie (60-100) 

Wijkcentra Wijk winkelcentra 
1 • categorie (30-60) 

Wijkcentra 
2• categorie (15-30) Gemakscentra 

Buurtcentra Buurtwinkelcentra 
(5-15) 

Beurtsteunpunten 
(<5) 

Partiele nevencentra PDV-centra 1 • orde PDV /GDV-locaties Koopexpeditie centra 
(>10 van >12.000 m2) 

PDV-centra 2• orde 
(winkel < 12.000 m 2) 

GDV-centra 

Factory-outlet-center 

KDV-locaties Traffic centers 



achmea vastgoed Bijlage 10 

Bijlage 10: Het overheidsbeleid tot het jaar 2000 m.b.t. PDV-/GDV-locaties 

PDV-beleid 1973 -1984 
In 1973 formuleert de regering een standpunt met betrekking tot deze (grootschalige) perifere 
detailhandel als antwoord op bijvoorbeeld discountformules in levensmiddelen die in leegstaande 
panden op industrieterreinen kruipen . 

Met het nieuwe afgekondigde beleid gooit de rijksoverheid de deur niet helemaal in het slot. Perifere 
vestigingen blijven mogelijk, indien een PDV [TK'72-'73,12321, 123n, nr.3] : 
• Complementair is aan de branchering in de binnensteden voor zover gelegen in de stedelijke 

periferie; 
• In buitengebieden gerealiseerd wordt met het oog op een aanvaarde uitbreiding van de 

woonbebouwing . 

Voor vestiging in het weiland verandert er niets: deze moet tegengegaan warden . 

Een aantal categorieen komt in aanmerking voor vestiging in de periferie, namelijk: 
• Detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
• Detailhandel in volumineuze goederen als auto's boten, caravans, landbouwwerktuigen en grove 

bouwmaterialen; 
• Detailhandel die plaatsvindt als een nevenactiviteit van industrie of am bacht. 

De regering bevordert tevens samen met gemeenten en provincies de inventarisatie van de terreinen 
die door de vigerende bestemmingsplannen onvoldoende warden beschermd tegen vestiging van 
detailhandel. Die bestemmingsplannen zullen zo spoedig mogelijk gewijzigd moeten warden om 
vestiging van (grootschalige)detailhandel te voorkomen. Naast deze maatregelen wordt een 
distributie planologisch onderzoek verplicht gesteld bij de aanvraag van een perifere 
detailhandelsvestiging [Ophoff, 1997]. 

Een distributieplanologisch onderzoek geeft inzicht in de distributieve voorzieningen in een 
gemeente of regio. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de inmiddels gerealiseerde 
detailhandelslocaties, de verschillende branches die zich hierbinnen gevestigd hebben en als laatste 
en misschien wel belangrijkste punt van onderzoek, de hoeveelheid consumenten (en vooral hun 
koopgedrag) die aanwezig zijn om de verschillende soorten goederen af te nemen. Op basis van zo'n 
onderzoek kan een goed gefundeerde uitspraak warden gedaan over de potentiele behoefte aan 
winkelbestanden in de toekomst [Kwint, 2002]. 

PVD-beleid 1985 -1990 
Door het strikte beleid zijn weidewinkels en zelfbedieningswarenhuizen op perifere locaties slechts 
incidenteel van de grond gekomen. De praktijk heeft geleerd, dat veelvuldig uitzonderingsbepalingen 
zijn gehanteerd voor detailhandel in volumineuze goederen, met name voor bouwmarkten en 
meubelzaken, welke zich wel op grote schal perifeer hebben kunnen vestigen. Het beleid is voor deze 
'volumineuze' categorieen daarom aangepast; vanaf 1984 warden meubeldetailhandel en 
bouwmarkten ook tot de uitzonderingscategorie gerekend. 

De oorzaak van deze ontwikkeling ligt in de verdringing van dit type winkelformules (met van 
oudsher een centrumfunctie) uit het kemwinkelapparaat. Twee factoren spelen daarbij een rol. In de 
eerste plaats is het een gevolge van een dank zij schaalvergrotingsprocessen toenemende druk op 
centrumlocaties en daarmee op huurprijzen die voor grootschalige winkelformules op zichzelf al 
moeilijk op te brengen zijn. In de tweede plaats ontstond er al gaande behoefte aan grote 
verkoopoppervlakten, omdat alleen op die wijze een voor de consument aantrekkelijk assortiment kon 
warden aangeboden. 

Bij het plaatsen van deze perifere detailhandelsvestigingen moet er wel een afweging met het drie
stappenmodel gemaakt warden: 
Stap 1 eerst wordt er gekeken of een geschikte locatie voorhanden is in of aansluitend op het 

bestaande winkelgebied; 
Stap 2 verv~lgens of er een locatie aan de rand van de binnenstad aanwezig is, de zogenaamde 

schillocatie; 
Stap 3 in laatste instantie wordt er naar een locatie aan de rand van de stad (periferie) gezocht. 
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Het doel van dit model is dat pas wordt ingestemd met de perifere locatie als inpassing in of bij het 
bestaande gebied niet mogelijk blijkt. Wel diende meubelzaken zich zoveel mogelijk te concentreren 
en diende bouwmarkten zich zoveel mogelijk evenwichtig over het verzorgingsgebied te spreiden. 
Gekoppeld hieraan dient er een distributieplanologisch onderzoek (dpo) uitgevoerd te worden. 
Onderzocht wordt of er ruimte in de markt is , wat de effecten op de bestaande verzorgingsstructuur 
zijn van dergelijke vestigingen en wat de meest geschikte locaties is. Tot 1985 was dit verplicht, nu is 
er alleen nog een algemene onderzoeksverplichting [Zijderveld, 1994] . 

Politiek Den Haag voert in deze jaren vele discussies over de perifere detailhandel. Aanleiding hiertoe 
vormt de vestiging van Makro buiten de bestaande detailhandelsstructuur. De Makro stelt zich 
formeel op als groothandel, maar functioneert in de praktijk ook als detailhandel. Het door de 
regering geformuleerde PDV-beleid blijkt uiteindelijk na politieke discussies ook van toepassing te 
zijn op de Makro, maar kan vestiging in de periferie niet tegen houden [Ophoff, 1997]. 

PDV-beleid 1990 
Bij de aanvaarding in 1985 door de Tweede kamer van het gewijzigde beleid is toegezegd na 5 jaar 
een evaluatie te houden. In 1990 is het evaluatieonderzoek gestart. Vooruitlopend daarop komt de 
regering in 1990, met een verduidel ijking en kleine aanvulling op het beleid. 

Expliciet wordt door het kabinet nooit eens uitgesproken dat grootschalige detailhandel niet overal 
gevestigd mag worden. Er moet zeer goed met het schaalniveau van de PDV-locatie rekening worden 
gehouden . Afhankelijk van het verzorgingsbereik dient de locatie op dat niveau t e worden afgewogen. 
Dit heeft allereerst tot gevolge dat de situering van grootschalige detailhandel bij voorkeur in de 
hoofdkem van een stadsgewest moet plaatsvinden. Teven betekent dit dat bij grootschal ige 
detailhandel met een bovenstadgewestelijk verzorgingsbereik de ruimtelijke afweging in 
bovenstadgewestelijk kader moet plaatsvinden, waarbij een (meer) centraal stedelijk gelegen 
vestiging in het ene stadsgewest de voorkeur verdient boven een ander centraal gelegen vestiging in 
het andere stadsgewest. 

Een tweede aanvulling op het beleid betreft de vermelding van wat onder grootschalige 
meubeldetailhandel moest worden begrepen. Dit is: 
• Meubelen; 
• Woningstofferingsartikelen; 
• Woning inrichtingsartikelen . Hierin zijn niet begrepen bruin- en witgoed, gereedschappen, 

speelgoed, elektrische en huishoudelijke artikelen, etc.. 

Een daadwerkelijke aanpassing van het beleid vindt plaats na discussies in 1992 naar aanleiding van 
het evaluatierapport 1985 - 1990 en het regeringsstandpunt daarover. 

PDV-beleid 1991 -1999 
In de brieven van 1993 en 1995 aan de Tweede Kamer zet de regering u iteen wat volgens haar het 
doel van het PDV-beleid is [TK'92-'93,18786 nr.27][TK'94-'95,18786 nr. 29]. Er wordt expliciet melding 
gemaakt van een tweeledige doelstelling, te weten: 
1. Het handhaven van de winkelfunctie van binnensteden en andere bestaande 

win kelconcentraties; 
2. Het bevorderen van de dynamiek in de detailhandel. 

Daarbij is met die brieven het PDV-beleid uitgebreid met de mogelijkheid voor de (regionaal 
samenwerkende) gemeente(n) en provincies in een detailhandelsstructuurvisie een locatie aan te 
wijzen waar ruimte is voor geconcentreerde vestiging van grootschalige detailhandel, waarbij de 
branchebeperkingen van het PDV-beleid iet of niet volledig gelden . Hierbij worden de volgende 
punten in overweging genomen: 
• De regering denkt bij mogelijkheden voor GDV-locaties in eerste instantie aan de stedelijke 

knooppunten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Breda, Tilburg, Zwolle, 
Hengelo/ Enschede, Arnhem/ Nijmegen, Leeuwarden, Groningen en Heerlen/ Maastricht; 

• Stedelijke knooppunten die een GDV-locatie willen ontwikkelen dienen dit in een regionale 
detailhandelsstructuurvisie te onderbouwen. De in de regionale markt aanwezige 
ruimtebehoefte is bepalend voor de omvang van een GDV-locatie; 

• De locatie dient te passen in het locatie en mobiliteitsplan; 
• De voorstellen dienen te zijn ontwikkeld in samenspraak met de inspectie Ruimtelijke Ordening 

van VROM en het rijksconsulentschap EZ; 
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• GDV-locaties zijn uitsluitend bestemd voor de vestiging van grootschalige winkels. De stedelijke 
knooppunten zouden daarbij bijvoorbeeld een omvang van tenminste 1.500 m 2 kunnen hanteren . 

Het PDV-beleid blijft dus in hoofdlijnen gehandhaafd, ondanks het feit dat er nieuwe en op expansie 
gerichte detailhandelsketens op de markt zijn die zich perifeer willen vestigen. Daarbij is de 
mogelijkheid gecreeerd om grootschalige nieuwe locaties aan te wijzen. Vemieuwing en uitbreiding 
moeten nog steeds, wanneer dat mogelijk is, eerst plaatsvinden binnen of grenzend aan bestaande 
winkellocaties. 

Het in 1993 geformuleerde GDV-beleid gaf aanleiding tot uiteenlopende interpretaties die met name 
betrekking hadden op de woorden ' in eerste instantie ' in de zin "De regering denkt bij de 
mogelijkheden voor GDV-locaties in eerste instantie aan de stedelijke knooppunten". Daardoor is in 
de marktsector de vrees ontstaan, dat het PDV-beleid zou leiden tot grote extra hoeveelheden relatief 
goedkope, perifeer gelegen vierkante meters winkelvloeroppervlakte met al gevolg dat het draagvlak 
van bestaande winkelconcentraties zou worden ondergraven [Kwint, 2002]. In de brief aan de Tweede 
Kamer van 1995 is geconcludeerd, dat deze vrees ongegrond was en dat stedelijke knooppunten 
zorgvuldig en weloverwogen zijn omgegaan met het GDV-beleid. Om de onduidelijkheid weg te 
nemen wordt in deze brief expliciet geteld dat GDV-locaties alleen in de 13 stedelijke knooppunten 
zijn toegestaan [TK'94-'95, 18786 nr.29]. 
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Bijlage 11: Kenmerken winkelvastgoed 

Uit deze bijlage zijn de kenmerken ontleend die in hoofdstuk 4 meegenomen zijn als kenmerken die 
invloed hebben op het winkelgedrag van consumenten en dan met name op de beweegredenen van 
de consument om te kiezen voor een bepaald winkelgebied. Hierbij zijn de kenmerken die alleen 
belangrijk zijn voor de andere partijen (beleggers en retailers) en kenmerken die op dit moment niet 
of nauwelijks van toepassing zijn voor perifere grootschalige detailhandelslocaties weg gelaten . 
Daarbij zijn er alleen kenmerken meegenomen op het gebied van niet-dagelijkse detailhandel. 

In deze bijlage zijn de kenmerken die belangrijk zijn voor dit onderzoek voor de duidelijkheid 
onderstreept en uiteindelijk zijn aan het einde van deze bijlage de kenmerken samenvattend onder 
elkaar gezet. 

Buvelot: Basiseisen van een winkelcentrum [Buvel6t, 2002] 

De basiseisen, waaraan een winkelcentrum in ieder geval moet voldoen, gebeurt op basis van twee 
principes; afstand minimalisatie (in samenhang met bereikbaarheid en parkeergelegenheid) in 
combinatie met de attractiviteit van het winkelcentrum. Bij de keuze voor een winkelcentrum voor de 
dagelijkse boodschappen is afstand minimalisatie in combinatie met parkeergelegenheid de 
belangrijkste keuzefactor, mits de kwaliteit van het aanbod goed is. Bij winkelcentra van de hogere 
orde krijgen bereikbaarheid, parkeergelegenheid (locationele kwaliteit) en attractiviteit meer de 
overhand. De attractiviteit wordt hierbij bepaald door een viertal factoren : 

a. Het winkelaanbod: 
Kwaliteit van het aanbod, het prijsniveau en branchering (functionele kwaliteit); 

b. De vormgeving van het centrum: 
Opzet, aankleding, veiligheid, herkenbaarheid (fysieke kwaliteit); 

c. De mate van vermaak en hoogte van het serviceniveau: 
d. De promotionele activiteiten van het centrum (commerciele kwal iteit) . 

Voldoet het totaalbeeld van de kwaliteit van een winkelcentrum dan pas kan een belegger gaan 
kijken naar het bieden van een onderscheidend karakter ten opzichte van concurrerende centra, ook 
wel de secundaire criteria genoemd. Hiervoor kunnen secundaire functies aan een winkelcentrum 
toegevoegd worden, die een ondersteunend karakter hebben, want de basisfunctie, het winkelen, 
moet leidend blijven [Zijl , 1999). Secundaire functies moeten eigenlijk pas toegevoegd worden als de 
basisfuncties van een winkelcentrum op orde zijn (zie figuur 11.1). 

1° orde 

Bereikbaarheid 
Parkeergelegenheid 
Compactheid 
Schone en veilige 
win kelomgeving 
'doorsnee ' 
branchering 
be ken de 
win kelformules 

2e orde 

Com binatiefuncties 
Sportfuncties, 
medische functies, 
wijkfuncties, etc. 

Verzorgingsfuncties 
service-elementen, 
sanitaire voorzieningen , 
dienstverlening, 
info bali, etc. 

3e orde 

Vermaakfuncties 
Horecafuncties, 
Amusementsfuncties, 
culture le functies, 
omgevingselementen 

Kortom uit het onderzoek welke Buvel6t gedaan heeft komen de volgende kenmerken naar voren die 
ook voor dit onderzoek van belang zijn: 

• 
• 
• 
• 

Afstand; 
Bereikba,arheid; 
Parkeergelegenheid; 
Kwaliteit van het aanbod; 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Prijsniveau; 
Branchering; 
Vormgeving; 
Mate van vermaak; 
Verzorgingsfuncties; 
Schone en veilige winkelomgeving; 
Bekende winkelformules; 
Horecafuncties; 
Amusementsfuncties; 
Culture le functies . 

Hawinkels: lndeling van waardebepalende factoren van winkelcentra [Hawinkels , 1997] 

In het onderzoek van Hawinkels kunnen deze waardebepalende factoren worden onderscheiden in 
drie schaalniveau's: de marktpositie, de locatie en het project. De invloed die elk schaalniveau heeft op 
de beoordeling van het winkelcentrum verschilt (tabel 11.1). 

Schaalniveau Kwaliteitsaspect 
Markt ositie Om skwaliteit 
Locatie 
Pro ·ect Functionele-, siel<e- en commerciele kwaliteit 

Tabel 11.1 : lndeling waardebepalende factoren naar schaalniveau 

Criteria m.b.t. de marktpositie 
Criteria die de marktpositie van een winkelcentrum bepalen zijn draagvlak, concurrerende 
winkelvoorzieningen en het beleid van de gemeente. 
1. Draagvlak 

De omvang en branchesamenstelling van het winkelcentrum moet aansluiten bij de omvang en 
samenstelling van het consumentendraagvlak binnen het verzorgingsgebied van het 
winkelcentrum; 

2. Concurrerende winkelvoorzieningen 
Bij het ontwikkelen van een winkelcentra dient te worden gel et op de afstand van de locatie tot 
concurrerende winkelcentra. De afstandsbeleving die consumenten hebben verschilt hierbij per 
type winkelcentrum. Als een gewestelijk ofreg ionaal verzorgend winkelcentrum binnen 15 
minuten bereikbaar is voor de consumenten dan vindt hij dit niet veel, maar dezelfde afstand tot 
een buurtcentrum vindt hij wel veel; 

3. Gemeentebeleid 
Het beleid van overheden bepaalt in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden in de 
omgeving. 

Criteria m.b.t. de locatie 
Locaties die in Nederland het meest gunstig in de markt liggen zijn de hoofdcentra van de 
middelgrote en kleinere stadscentra. In de VS daarentegen is juist een separate ligging van centra op 
een locatie bij kruisende snelwegen gewild. De locatie moet aan een bepaald aantal voorwaarden 
voldoen om een winkelcentrum succesvol te laten zijn. De waardebepalende factoren m.b.t. de locatie 
zijn de volgende: bereikbaarhied, parkeerfaciliteiten, herkenbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden 
van de locatie. 

Criteria m.b.t. het project 
De kwaliteit van het project is onderverdeeld in functionele, fysiel<e en commerciele l<waliteit. Tijdens 
de ontwikkeling van een winkelcentrum dienen deze kwaliteiten tot uiting te komen in het 
function eel concept, de ruimtelijke structuur en de architectonische/technische uitwerking van een 
winkelcentrum. De criteria die tijdens deze fases van de ontwikkeling worden gesteld aan een 
winkelcentrum zijn in de onderstaande punten beschreven. 
1. Criteria m.b.t. hetjunctioneel concept van het winkelcentrum 

Bij het ontwikkelen van een functioneel concept is het in eerste instantie van belang om aan de 
vestigingseisen van detailhandelsbedrijven te voldoen. Alleen voldoen aan vestigingscriteria is 
echter niet voldoende. De detailhandelsbedrijven moeten juist een reden hebben om een nieuwe 
locatie op te zoeken (creeren van pullfactoren). Een manier om detailhandelsbedrijven en dus 
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consument en naar een locatie te trekken is thematiseren . Door thematisering is op basis van een 
sterke koopverwantschap tussen de artikelen sprake van een onderlinge synergetische attractie 
van de samenstellende winkels. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen product 
georienteerde centra (bijvoorbeeld een meubelboulevard) en prijs georienteerde centra 
(bijvoorbeeld discountcentrum). 
Het functioneel concept van het winkelcentrum uit zich in de functie en de branchering van het 
winkelcentrum. De waardebepalende factoren hierbij zijn: 

Aanbod food/nonfood; 
Branchemix (thematisering); 
Dienstverlening, horeca- en overige voorzieningen; 
Branchepatroon en trekkerbeeld; 
Kwaliteitsniveau; 
Promotie. 

2. Criteria m.b.t. de ruimtelijke structuur van het winkelcentrum 
Bij planmatig ontwikkelde winkelcentra worden winkels op een zo ideaal mogelijke manier 
gestructureerd. Met betrekking tot de structurering van winkels geldt dat al op een vroeg 
moment contractuele binding en met de projectontwikkelaar moeten worden aangegaan zodat in 
dit stadium rekening kan worden gehouden met het programma van eisen van deze bedrijven. 

3. Criteria m.b.t. de architectonische- en technische uitwerking van een winkelcentrum {presentatie) 
• Architectonische vormgeving 

De uitwendige vormgeving van een centrum moet gericht zijn op het verkrijgen van aandacht 
voor commerciele functies; 

• Kwal iteitsniveau openbaar gebied 
Een richtlijn moet worden gegeven voor de mate waarin beschutting tegen reg en en wind 
wordt geboden. Te denken valt hier aan luifels, totale overdekking of een mengvorm van 
beide. Extra aandacht kan worden besteed aan bewegwijzering , straatmeubilair, bestrating 
en aankleding ; 

• Puibeeld 
Niet alleen de hoofdopzet/vormgeving van het centrum bepaalt de fys ieke kwaliteit van een 
winkelcentrum, maar ook de pui (en het interieur) van de individuele winkels; 

• Veiligheid 
De sociale veiligeheid van het winkelcentrum moet na sluitingstijd gewaarborgd zijn. 
De brandveiligheid dient te voldoen aan de brandveiligheidsnormen uit het bouwbesluit. 
Vooral bij grotere oppervlaktes is een sprinklerinstallatie vereist in een winkelcentrum; 

• Comfort 
Eisen moeten worden gesteld aan de keeling, verwarming, verlichting, sanitair, 
personeelsruimte en de winkelruimten. 

Kortom uit het onderzoek welke Hawinkels gedaan heeft komen de volgende kenmerken naar voren 
die ook voor dit onderzoek van belang zijn: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Omvang; 
Branchesamenstelling (thematisering); 
Bereikbaarheid; 
Parkeerfaciliteiten; 
Herkenbaarheid; 
Horecavoorzieningen; 
Branchpatroon en trekkerbeeld; 
Kwal iteitsn iveau win kelconcentratie; 
Presentatie . 

Suijkerbuijk: Matrix verschillende indicatoren [Suijkerbuijk, 2003] 

In het onderzoek van Suijkerbuijk komen de volgende kenmerken naar voren die het succes en het 
falen van winkelcentra typeren . Uiteindelijk zullen alleen de kenmerken die van toepassing zijn op dit 
onderzoek onder elkaar worden gezet (tabel 11.2). 
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Bestedingsniveau 

Kwaliteit 

Concurrentie 

Locatie binnen 
verzorgingsgebied 
Toegankelijkheid 
verzorgingsgebied 

Herkenbaarheid in omgeving 

Aantal parkeerplaatsen 
Toegankelijkheid parkeren 
Loopafstand parkeren 
Veiligheid parkeren 
Betaald/gratis parkeren 
Overdekt/open parkeren 
Wachttijden parkeren 

Samenstelling winkelaanbod: 
branch mix 
Spreiding winkelaanbod: 
branchemix 
Kwaliteit win kelaan bod: 
branchemix 
Situering trekkers 
Speciaalzaken 

Plattegrond 

Volumeopbouw 
Afmetingen 
Ruimte-behoefte 

Onderlinge relatie 
Ontsluitingen 

Veiligheid 
Flexibiliteit 
Zichtlijnen 
Klimaat 
Way-finding 

Marktkenmerken: bevolkingssamenstelling 
Marktkenmerken: omvang verzorgingsgebied 
Marktkenmerken: inkomensniveau 
Marktkenmerken: type buurt 
Om liggende win kelvoorzieningen 

Ligging 

Obstakels 
Versterkende functies 
Bereikbaarheid auto 
Presentatie 
Herken baarheid win kelcentrum 

Kwantiteit parkeergelegenheid 
Kwaliteit parkeergelegenheid 
Parkeergarage 
Kwaliteit parkeergelegenheid 
Parkeerkosten 
Kwaliteit parkeergelegenheid 
Kwaliteit parkeergelegen heid 
Bereikbaarhei fiets 
Fietsenstalling 
Bereikbaarheid te voet 
Bereikbaarheid OV 
Frequency per uur OV 

Theoretisch branchepatroon 

Praktisch branchepatroon 

Kwaliteitsniveau winkels 

Afstand tot trekkers 
Praktisch branchepatroon 
Leegstand 
Uitstraling winkelcentrum 
Uitstraling winkels 
Camouflage leegstand 
Druktebeeld 

Lay-out algemeen 
Zichtbaarheid entrees 
Herkenbaarheid winkelcentrum 
Meerdere bouwlagen 

Overkapping 
Beluifeling 
Situering entrees 
Toegankelijkheid entrees 

Theoretische routing 
Praktisch routing 
Bewaking 

Bewinkeling 
Klimaat 
Bewegwijzering intern 
Kaarten en plattegronden 
Bewegwijzering extern 
Woningen boven winkels 
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C'I 
Aankleding Blinde muren 

c 
Communicatie klant dmv kleur Vormgeving/afwerking vloer ·s: 

"' C'I Materiaalgebiuik Maatvoering E 
0 Beplanting Groenvoorzieningen > 
"' Ornamenten etc. Verlichting ..c 
~ 
~ Muziek 

~ Huisstijl 
Ambiance/sfeer 

c Open bare toiletten Voorzieningen toilet 

"' Kinderopvang Zit ban ken C'I c 
"i: Speelgelegenheden kinderen Vuilnisbakken 
·E 
0 lnformatiepunt 
0 
-'!: Horeca Pleinvorming 
C'I 
c Rustpunten Rustpunten "i: 
"' Vervanging noodzakelijk ~ 
> Netheid/graffity "' > 
"' Zwerfvuil winkelcentrum ... 

-~ 

"' Schoonmaak vuilnisbakken/vloer etc. 
"' 

Netheid parkeervoorzieningen 

Netheid rondom 
Rendement 
Omzet 
Huurniveau in relatie tot: 

Type winkelcentrum 
Abe locatie 
Flexibiliteit units 
Overige kwaliteitsaspecten 

Leegstand 
Verhuurbaarheid 

c Bevoorrading 
"' ~ 
"' lnstitutionele omgeving of overheidsbeleid > 
0 

Tabel 11.2: Kenmerken tabel Suijkerbuijk 

Kortom uit het onderzoek welke Suijkerbuijk gedaan heeft komen de vol gende kenmerken naar voren 
die ook voor dit onderzoek van belang zijn: 

• Concurrentie (omliggende winkelvoorzieningen); 
• Herkenbaarheid in omgeving (presentatie); 
• Aantal parkeerplaatsen (kwantiteit); 
• Toegankelijkheid parkeren (kwaliteit); 
• Betaald/gratis parkeren; 
• Branchemix (samenstelling winkelaanbod); 
• Kwaliteit winkelaanbod; 
• Veiligheid; 
• Aankleding (presentatie); 
• Materiaalgebruik (presentatie); 
• Beplanting (presentatie); 
• Open bare toiletten (service-elementen); 
• Speelgelegenheden kinderen (vermaak); 
• lnformatiepunt (service-elementen); 
• Horeca; 
• Rustpunten (service-elementen). 
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Zimmer: lndeling van waardebepalende factoren van winkelcentra [Zimmer, 1995] 

Bij het beoordelen van winkelcentra en winkelgebieden op de sterke en zwakke punten kunnen de 
indelingen in onderstaande tabellen 11.3 en 11.4 worden gehanteerd. 

WAARDEBEPALENDE OMSCHRIJVING 
FACTOR 
Omgevingskwaliteit Aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de concurrentiepositie van 

het winkelcentrum, alsmede de institutionele omqevinq 
Kwaliteit locatie Aspecten die betrekking hebben op de Jigging en bereikbaarheid van het 

win kelcentrum 
Functionele kwaliteit Aspecten die betrekkinq hebben op de functie/ brancherinq van het winkelcentrum 
Fysieke kwaliteit Aspecten die betrekking hebben op de verschijningsvorm en het functioneren van het 

winkelcentrum als qebouw 
Commerciele kwaliteit Aspecten die betrekking hebben op de opvalwaarde/ wervingskracht/ uitstraling van 

het winkelcentrum 
Tabel 11.3 : lndelmg waardebepalende factoren planmat1g ontw1kkelde wmkelcentra naar kwahte1t 

lndeling waardebepalende factoren planmatig ontwikkeld winkelcentrum naar kwaliteit 
OMGEVINGSKWALITEIT 

Draagvlak 

Concurrerende win kelvoorzieningen 

Beleid gemeente 

KWALITEIT LOCATIE 

Absolute Jigging 
Situering in verzorgingsgebied 
Prim air verzorgingsgebied 
Secundair verzorgingsgebied 
Koopkrachtbinding 
Koopkracht toe-/afvloeiing 
Bereikbaarheid 
Parkeren 
Aansluiting op omgeving 
Bevoorradingsmogelijkheden 

FYSIEKE KWALITEIT 

Economische profiel gemeente 
Demografische ontwikkeling 
Gemiddeld besteedbaar inkomen 
Lokale concurrentie 
Region ale concurrentie 
Win kelaan bod per hoofd 
Ontwikkelingsmogelijkheden omgeving 
Woningbouw 
Win kelvoorzieningen 
Bereikbaarheid + parkeren 

FUNCTIONELE KWALITEIT 

Aanbod in relatie tot functie 
Aanbod voeding- en genotmiddelen 
Aanbod duurzame en overige goederen 
Dienstverlening 
Horeca- en overige voorzieningen 
Trekkers 
Branche-patroon 
Trekkerbeeld 
Kwaliteitsniveau winkels 
Assortiment (breed/diep) 
Verhouding landelijk filiaalbedrijf: midden- en 
kleinbedrijf 

COMMERCIELE KWALITEIT 

Opzet/ lay-out/ compactheid Concept 
Routing/ circuitvorming Presentatie 
Fysieke uitbreidbaarheid Zichtbaarheid 
Entrees Herkenbaarheid/ attentiewaarde 
Maatvoering units Zichtlijnen 
{Maatvoering) openbaar gebied lnrichting/ sfeer 
Veiligheid/ verlichting Bewinkeling/ druktebeeld 
Klimaat/ verlichting Promotie 
Onderhoudstoestand Bewegwijzering extern 
Ex editie Bewe wi'zerin intern 
Tabel 11.4: Uitgesplitste indeling waardebepalende factoren planmatig ontwikkelde winkelcentra naar kwaliteit 
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Kortom uit het onderzoek welke Zimmer gedaan heeft komen de volgende kenmerken naar voren die 
ook voor dit onderzoek van belang zijn : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Concurrerende winkelvoorzieningen; 
Absolute Jigging; 
Bereikbaarheid; 
Parkeren; 
Aansluiting op de omgeving; 
Horecavoorzieningen; 
Trekkers; 
Branchepatroon; 
Kwaliteitsniveau winkels; 
Assortiment (breed/diep); 
Verhouding landelijk filiaalbedrijf; 
Fysieke kwal iteit (presentatie) (routing, veilig heid/verlichting); 
Commerciele kwaliteit (presentatie) (zichtbaarheid, herkenbaarheid, sfeer/inrichting , 
bewegwijzering). 

SSM: Belang kenmerken van winkelgebieden [SSM, 2003] 

Een winkelcentrum of een binnenstad kan worden gezien als een multidimensioneel geheel van 
kenmerken . Er kan uitgegaan worden van dat iedere individuele consument op basis van een 
afgewogen beoordeling van al die kenmerken zijn keuze maakt. 

In dit onderzoek, uitgevoerd door Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling, zijn 35 kenmerken van 
winkelcentra onderscheiden. Voor al deze kenmerken zijn 2 vragen gesteld: Hoe belangrijk vinden 
consumenten het, dat een winkelgebied een bepaald kenmerk heeft en hoe percipieren consumenten 
deze kenmerken in een winkelgebied? 

In dit onderzoek werd er geantwoord op een 11-punts schaal, de uitwerking staat in de tabel 11.s . 
Hierbij is O volledig on belangrijk en 10 zeer belangrijk. 

. . .... . . . 
1 Is qemakkeliik bereikbaar 8.4 7,9 0.5 
2 Is het schoon en netjes 8.2 6.8 1.4 
3 Heeft voldoende parkeerqeleqenheid 8.1 6.6 1.5 
4 Kan ik alle kopen wat ik nodiq heb 8.1 6.5 1.6 
5 Wordt ik in de winkels qoed qeholpen 8.1 6.9 1.2 
6 Heeft een qoede service 8.1 6.8 1.3 
7 Heeft een vollediq productaanbod 8.0 6.8 1.2 
8 Het is qemakkeliik om er de weq te vinden 8.0 7.5 0.5 
9 Heeft gratis parkeervoorzieningen 7.9 5.4 2.5 
10 Heeft winkels van qoede kwaliteit 7.9 7.3 0.6 
11 Heeft qoede verlichtinq 7.7 7.0 0.7 
12 Heeft voldoende winkels 7.7 6.7 1.0 
13 Heeft een plezieriqe sfeer 7.7 6.2 1.5 
14 Heeft veel verschillende soorten winkels 7.6 6.6 1.0 
15 Is qoed beveiliqd 7.6 5.7 1.9 
16 Is die ht bii huis 7.5 7.2 0.3 
17 Ziet er mooi uit 7.2 6.4 0.8 
18 Heeft veel qoedkope winkels 6.9 5.2 1.7 
19 ls langer dan tot 18.00 uur qeopend 6.8 5.5 1.3 
20 Heeft voldoende horecaqeleqenheden 6.7 5.9 0.8 
21 Heeft winkels die bijzondere spullen verkopen 6.1 4.5 1.6 
22 Heeft verrassende winkels 6.0 4.3 1.7 
23 Heeft een mooie vormqeving en architectuur 6.0 5.4 0.6 
24 Heeft voldoende commerciele voorzieninqen 6.0 5.2 0.8 
25 Organiseert activiteiten als evenementen etc. 5.7 5.3 0.4 
26 Heeft een warenmarkt 5.6 4.7 0.9 
27 Is altijd wel iets te beleven 5.6 4.5 1.1 
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28 Heeft overweqend winkels van bekende ketens 5.5 6.3 -0.8 
29 Heeft vrijetijdsvoorzieninqen als bioscoop etc. 5.4 4.0 1.4 
30 Heeft voorzieningen als toiletten etc 5.4 2.8 2.6 
31 Ziet er ouderwets uit 4.6 4.2 0.4 
32 Heeft plezieriqe achterqrondmuziek 4.0 3.5 0.5 
33 Heeft sportvoorzieningen zwembad, fitness etc. 3.8 2.8 1.0 
34 Heeft veel historische elementen 3.8 3.2 0.6 
35 Heeft kinderopvanqmoqelijkheden 2.6 1.2 1.4 

Tabel 11.5: Belang en percept1e kenmerken van wmkelgeb1eden 

Factoranalyse is een bekende statistische methodiek om de structuur van de kenmerken in kaart te 
brengen. Kort gezegd wordt op basis van de antwoorden van consumenten gezocht naar de 
onderlinge samenhang van de beoordelingen van alle kenmerken: in welke mate gaat het toegekende 
belang aan het ene kenmerk samen met het toegekende belang aan andere kenmerken. Het geheel 
van 35 kenmerken kan worden samengevat in 6 dimensies (tussen haakjes zijn de kenmerken 
aangegeven): 

1. Het winkelaanbod en de kwaliteit (4, 5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,14): 
Deze dimensie bestaat uit de volledigheid van het product- en winkelaanbod, de verscheidenheid 
aan winkels, de kwaliteit van de winkels en het serviceniveau; 

2. De aanvullende diensten en voorzieningen (20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35): 
Deze dimensie wordt gevormd door de aanvullende diensten en voorzieningen: horeca, 
vrijetijdsvoorzieningen, commerciele en sportvoorzieningen, toiletten en mogelijkheden voor 
kinderopvang, warenmarkten en entertainment; 

3. De aanwezigheid van bijzondere winkels (21, 22, 34): 
Dit is de dimensie van verrassende winkels en winkels die bijzondere spullen verkopen. Oak de 
aanwezigheid van historische elementen scoort hoog op deze dimensie; 

4. De inrichting, veiligheid en sfeer (2, 11, 13, 15, 17, 23): 
De dimensie wordt bepaald door de inrichting (vormgeving en archtictuur), of het 
centrum/gebied er mooi, schoon en netjes uitziet, de verlichting en beveiliging; 

5. De toegankelijkheid (1, 8, 16, 19): 
De toegankelijkheid wordt getypeerd door de bereikbaarheid, de afstand (dicht bij huis), 
openingstijden en de orientatie (het is gemakkelijk er de weg te vinden); 

6. De parkeergelegenheid (3, 9): 
Deze dimensie wordt bepaald door de aanwezigheid van (voldoende) parkeergelegenheid en de 
kosten daarvan (gratis). 

In de figuur 11.2 is voor de zes dimensies het gemiddeld belang van de kenmerken aangegeven. 
Consumenten denken dat ze gemiddeld genomen het meeste belang hechten aan 
parkeergelegenheid en vervolgens aan het winkelaanbod en de kwaliteit ervan . Het minste belang 
wordt gemiddeld genomen toegekend aan allerlei aanvullende voorzieningen. 

Parkeren 

Winkelaanbod 

Toegankelijkheid 

lnrichting 

Bijzonder 

Aanvullende 
voorzieningen 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

• Belang 

• Perceptie 

Figuur 11.2: Van belang per dimensie 

Kortom uit het onderzoek welke onderzoeksbureau SSM gedaan heeft komen de volgende kenmerken 
naar voren die ook voor dit onderzoek van belang zijn : 
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• Kwaliteit winkelaanbod; 
• Aanvullende diensten en voorzieningen (horeca, vrijetijdsvoorzieningen, toiletten, kinderopvang, 

entertainment); 
• lnrichting ; 
• Veilig heid; 
• Sfeer; 
• Toegankelijkheid ( bereikbaarheid, afstand); 
• Parkeergelegenheid (voldoende parkeergelegenheid, parkeerkosten) . 

Concluderend: 
De kenmerken die gebruikt zijn voor dit onderzoek en welke voortkomen uit een analyse van de 
bovenstaande vijf onderzoeken staan hieronder in tabel 11.6 bij elkaar. 

Onderzoek van S. Buvelot: Onderzoek van M. Hawinkels: 
• Afstand; • Omvang; 
• Bereikbaarheid; • Branchesamenstelling {thematisering); 
• Parkeergelegen heid; • Bereikbaarheid; 
• Kwaliteit van het aan bod; • Parkeerfaciliteiten; 
• Prijsniveau; • Herkenbaarheid; 
• Branchering; • Horecavoorzien in gen; 
• Vormgeving; • Branchpatroon en trekkerbeeld; 
• Mate van vermaak; • Kwaliteitsniveau winkelconcentratie; 
• Verzorgingsfuncties; • Presentatie . 
• Schone en veilige winkelomgeving; 
• Bekende winkelformules; 
• Horecafuncties; 
• Amusementsfuncties; 
• Culturele functies . 
Onderzoek van S. Suijkerbuijk: Onderzoek van J. Zimmer: 
• Concurrentie (omliggende winkelvoorzieningen); • Concurrerende win kelvoorzieningen; 
• Herkenbaarheid in omgeving {presentatie); • Absolute ligging; 
• Aantal parkeerplaatsen {kwantiteit); • Bereikbaarheid; 
• Toegankelijkheid parkeren {kwaliteit); • Parkeren; 
• Betaald/gratis parkeren; • Aansluiting op de omgeving; 
• Branchemix (samenstelling winkelaanbod); • Horecavoorzieningen; 
• Kwaliteit winkelaanbod; • Trekkers; 
• Veiligheid; • Branchepatroon; 
• Aankleding {presentatie); • Kwaliteitsniveau winkels; 
• Materiaalgebruik (presentatie); • Assortiment {breed/diep); 
• Beplanting {presentatie); • Verhouding landelijk filiaalbedrijf; 
• Open bare toiletten (service-elementen); • Fysieke kwaliteit {presentatie) (routing, 
• Speelgelegenheden kinderen (vermaak); veili g heid/verlic htin g) ; 

• lnformatiepunt (service-elementen); • Commerciele kwaliteit {presentatie) 

• Horeca; (zichtbaarheid, herkenbaarheid, sfeer/inrichting, 

• Rustpunten (service-elementen) . bewegwijzering). 

Onderzoek van SSM: 
• Kwaliteit winkelaanbod; 
• Aanvullende diensten en voorzieningen {horeca, 

vrijetijdsvoorzieningen, toiletten , kinderopvang, 
entertainment); 

• lnrichting; 
• Veilig heid; 
• Sfeer; 
• Toegankelijkheid ( bereikbaarheid, afstand); 
• Parkeergelegenheid (voldoende 

parkeerqeleqenheid, parkeerkosten). 
Tabel 11.6 : Kenmerken vanu1t de hteratuur 
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Bijlage 12: Aanvullend onderzoek: lnvullijst winkelgroep Achrnea Vastgoed 

Het onderstaande formulier is verspreid onder de winkelgroep van Achmea Vastgoed. Zeven personen 
hebben de lijst ingevuld en geretourneerd. De resultaten staan in de volgende bijlage (bijlage 13) 
uitgewerkt. 

Onderzoek: "De invloed van grootschalige detailhandel op het bestaande winkelapparaat" 

Vraag aan de winkelgroep van Achmea Vastgoed: 

Verspreid op 9 februari 2004. 

Zouden jullie de onderstaande 15 kenmerken onder elkaar kunnen zetten op volgorde van 
belangrijkheid? 
lk wil dit namelijk gaan gebruiken voor mijn afstudeeronderzoek. 

Als jullie nog andere belangrijke kenmerken weten, die hier nog niet bij staan, hoor ik het graag . 
Op dit moment staan ze willekeurig onder elkaar. 

Deze kenmerken weerspiegelen de beweegredenen van de consument om geld te besteden in een 
bepaald winkelcentrum. 

1 . Reistijd met de auto 
2. Bereikbaarheid winkelcentrum 
3. Parkeermogelijkheid 
4. Kwaliteitsniveau winkelaanbod 
s. Reistijd openbaarvervoer 
6. Presentatie winkelcentrum 
7. Amusement/entertainment 
8. Culturele functies 

9. Prijsniveau 
10. Assortiment (breedte!diepte) 
11. Parkeerkosten 
12. Horeca 
13. Vestiging verschillende branches 
14. Service-elementen 
15. Vestiging van bekende winkelformules 

lndien dit, volgens jullie, verschilt voor de keuze om naar een perifere grootschalige 
detailhandelslocatie te gaan is er ruimte voor in de tweede kolom . 

+-' 1 V'I 
..:.:: . ......, 

2 ·;::: 
01 

3 ~ ro 
4 'Q) 

co 
5 

I 6 
7 
8 
9 

..:.:: . ......, 10 ·;::: 
01 11 ~ 
ro 12 'Q) 

.!) 13 
+-' 
11'1 

14 ~ 

~ 15 
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Bijlage 13: Aanvullend onderzoek: Resultaten 

De onderstaande tabellen 13 .1 en 13 .2 zijn ingevuld naar aanleiding van de reacties van de 
winkelgroep van Achmea Vastgoed. leder van hen heeft de verschillende kenmerken, voortgekomen 
uit literatuurstudies, op volgorde van belangrijkheid gezet en daar zijn vervolgens punten aan 
verbonden . Waarbij het hoogste aantal punten het min st belangrijk weergeeft. 

De winkelgroep heeft deze beoordeling gemaakt voor het huidige, bestaande winkelapparaat (denk 
hierbij aan de binnenstad, stadsdeelcentra en wijkwinkelcentra) en de perifere grootschalige 
detailhandelslocaties. Door deze te scheiden van elkaar in de beoordeling hebben de respondenten 
een beter besef van de verschillen van de type winkelgebieden. 
Uiteindelijk worden alleen de belangrijkste kenmerken van de perifere grootschalige 
detailhandelsvestigingen meegenomen in het conjuncte keuze experiment. 

Hierbij zijn nummer 1 t/m 7 de personen die binnen de winkelgroep van Achmea Vastgoed het 
invulformulier (zie bijlage 12) geretourneerd hebben. 

Kenmerken algemeen 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Rang 
(binnenstad,stadsdeel-, wijkcentra) 
Reistijd met de auto 7.5 1 3 4 2.8 9 7 34 4 
Bereikbaarheid win kelconcentratie 4.5 12 13 12 7.8 5 8 62 9 
Parkeermogelijkheid 2.5 3 5 1 5.8 1 9 27 2 
Kwaliteitsniveau aanbod 8.5 2 1 5 2.8 7 2 28 3 
Reistijd openbaar vervoer 10.5 9 7 15 13.3 10 10 75 12 
Presentatie winkelcentrum 11.5 10 9 8 6.0 8 11 64 11 
Culturele functies 9.5 6 15 14 15 .0 14 12 86 14 
Prijsniveau 7.5 11 6 10 6.5 6 14 61 8 
Assortiment (breedte/diepte) 1.5 4 4 3 4.5 3 6 26 1 
Parkeerkosten 10.0 13 2 13 9.5 12 3 63 I 10 
Vermaak 12.5 15 12 9 13.0 14 13 89 15 
Ho rec a 7.5 5 10 6 8.8 11 4 52 7 
Vestiging verschillende branches 6.5 7 11 2 9.0 2 5 43 5 
Verzorgingsfuncties 13.5 14 8 7 11.0 14 15 83 13 
Vestiging van bekende winkelformules 6.5 8 14 11 4.5 4 1 49 6_.,._ . 

Tabel 13.1: Bewerking winkelgroep Achmea Vastgoed m.b.t. de beoordeling van de kenmerken van winkellocaties 
(binnensteden, stadsdeelcentra en wijkcentra) 

Kenmerken perifere grootschalige 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Rang 
detailhandel 
Reistijd met de auto 5 1 3 4 2.5 4 1 21 1 
Bereikbaarheid win kelconcentratie 12 15 10 7 10.5 10 9 74 11 
Parkeermogelijkheid 6 2 1 5 2.5 6 4 27 2 
Kwaliteitsniveau aan bod 2 3 8 1 10.5 5 5 35 4 
Reistijd open baar vervoer 10 10 5 15 14 11 14 79 13 
Presentatie winkelcentrum 8 6 6 8 2.5 8 12 51 7 
Culturele functies 13 14 15 14 15 15 15 101 15 
Prijsniveau 3 7 9 10 6.5 3 3 42 6 
Assortiment (breedte/diepte) 1 4 12 3 2.5 2 2 27 2 
Parkeerkosten 14 8 2 13 6.5 14 8 66 9 
Vermaak 4 9 13 6 13 13 13 71 10 
Horeca 11 11 11 12 10.5 9 10 75 12 
Vestiging verschillende branches 7 12 4 2 6.5 1 7 40 5 
Verzorgingsfuncties 15 13 14 9 10.5 12 11 85 14 
Vestiging van bekende winkelformules 9 5 7 11 6.5 7 6 52 8 

~ -
Tabel 13.2: Bewerking winkelgroep Achmea Vastgoed m.b.t . de beoordeling van de kenmerken van Perifere 

grootschalige detailhandel 
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Bijlage 14: Het attribuutdesign 

In de onderstaande tabellen 14.1 en 14.2 is het attribuutdesign weergegeven dat in dit onderzoek 
wordt gebruikt. De cellen van het design geven informatie over de niveaus van de variabelen. In dit 
onderzoek is er sprake van 3 niveaus voor 2 variabelen en 2 niveaus voor 8 variabelen (zie tabel 14.2). 

In de tabel 14.3 staat uitgewerkt hoe de verschillende keuzealternatieven/profielen verdeeld zijn over 
de enquetes. Deze profielen zijn ook in de vragen in de enquete verwerkt, zodat de data verzameld uit 
de enquetes handig te verwerken zijn. 

II Variabelen en niveuas 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ------------
2 0 1 0 1 1 0 1 0 

3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 
8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

9 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

i::. 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
<11 

<Li 13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
\;:::: 

14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .... 
a.. 15 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
18 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 
19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
21 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
22 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
23 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
24 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
25 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 
26 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

27 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 
Tabel 14.1: Attribuutdesign 
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Variabelen 
1. Prijs-/kwaliteitsniveau 

2. Branche: elektronica 

3. Branche: speelgoed 

4. Branche: sport/kamperen 

s. Branche: auto/fiets 

6. Branche: in-en-om het huis 

7. Branche: doe-het-zelf 

8. Presentatie winkelgebied 

Niveaus 

Bl 
1 
2 -I 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 

Gemiddelde kwal iteit en relatief oedkoo 
Gemiddelde ri"s en emiddelde kwaliteit 
Ho e kwaliteit en relatief duur 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Aanwezi 
Niet aanwezi 
Hoo waardi verbli"fsklimaat 
Normaal verbli"fsklimaat 

Bijlage 14 

9. Aanwezigheid vermaak 0 Qua entertainment is het een belevenis voor ·on en oud 

10. 
1 Qua entertainment is er niet zo veel te beleven 

Nabijheid winkelgebied 0 Circa 10 minuten ri"den vanaf de wonin 
1 Circa 20 minuten ri"den vanaf de wonin 
2 Circa 30 minuten ri"den vanaf de wonin 

Tabel 14.2: Toelichting kolommen met variabelen en niveaus 

Profielen Versie 1 Vraag Versie 2 Vraag 
enquete nummer enquete nummer 

1 -2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.2 
1.1 
1.3 
1.1 
1.1 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.2 
1.1 
1.1 

10 
12 
15 
15 
7 

13 
14 
9 

15 
14 
9 

11 
11 
8 
8 

11 
7 

13 
12 

0 
14 
12 
7 

13 

2.1 
2.1 13 
2.2 8 
2.3 15 
2.1 11 
2.1 8 
2.3 12 
2.2 10 
2.3 14 
2.3 10 
2.2 14 
2.2 9 
2.1 12 
2.2 11 
2.2 13 
2.1 7 

7 
2.3 9 
2.1 15 
2.3 7 
2.1 10 

12 
2.3 13 
2.3 11 
2.3 8 
2.1 14 

Tabel 14.3: Verwijzing naar vragen in de enquete 
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Bijlage 15: De enquete: de oplegbrief, het invulgedeelte en de toelichting 

Tu I e technische universiteit eindhoven 

14 april 2004, Eindhoven 

Enquete over het veranderende winkelgedrag 

Geachte mevrouw/meneer, 

De snelle opkomst van grootschalige winkelgebieden buiten de stad kan tot grote 
veranderingen leiden in de huidige winkelstructuur. In het kader van deze ontwikkelingen ben 
ik bezig met mijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hierbij 
probeer ik het veranderende winkelgedrag van de consumenten door de komst van deze nieuwe 
grootschalige winkelgebieden in kaart te brengen. 

Concreet voor u de vraag of uw winkelgedrag verandert indien er zo 'n mega winkelcentrum 
net buiten Amersfoort gevestigd is. Denk bijvoorbeeld aan zo 'n locatie net buiten de ring bij 
knooppunt Hoevelaken of bijvoorbeeld bij afslag Leusden-Zuid. 

Bij deze vraag ik u vriendelijk aan mijn onderzoek mee te werken. Het invullen van de 
vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd (de enquete bestaat uit 4 pagina's). U kunt 
de ingevulde enquete retourneren in de bijgevoegde portvrije envelop. 

De door u verstrekte gegevens zullen alleen voor mijn afstudeerondenoek worden gebruikt 
en anoniem worden verwerkt Onder de inzenders van de vragenlijst, die deze voor 30 april 
2004 (lotingsdatum) hebben ingestuurd, worden drie cadeaus verloot. Er kan hierbij een keuze 
gemaakt worden tussen een luxe wijnpakket en een luxe messenset van Paul Bocuse ( een 
befaamde chefkok). 

Ik hoop dat u begrijpt dat uw medewerking aan mijn afstudeeronderzoek heel belangrijk is. 
Wanneer u nog vragen heeft over het invullen van de vragenlijst, dan kunt u mij hierover 
gerust bellen op telefoonnummer 020-6065640. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

~s ~vri~

8
e!ijke.gro°' 

anne van Wa&J 

Bijlagen: · Enquete (invulgedeelte & toelichting) 
Portvrije retour envelop 
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IN\'ULGEDEELTE ENQUETE 

Opzet van de enquete: 
De enquete bestaat uit drie de/en. In het eerste deel wordt er een aantal algemene vragen en 
vragen over uw huidige winkelgedrag gesteld. In het tweede deel vragen we u hoe u zou 
reageren op de komst van een Mega winkelcentrum net buiten Amersfoort. Tenslotte kunt u in 
het derde deel aangeven ofu mee wilt dingen naar de prijzen. 

Om de enquete goed in te kunnen vullen is het handig om de 'toelichting enquete' te lezen. 
De verwijzing zal bij de desbetreffende vragen ook aangegeven worden. 

DEEL I 

ALGEMENE VRAGEN 

1. Wat is uw postcode? 

2. In welke leeftijdscategorie valt u? 

3. Wat is uw geslacht? 

4. Wat is uw hoogst behaalde 
onderwij sniveau? 

11111[0 
(cijfers) (letters) 

O tot 20 jaar; 
O 20 tot 45 jaar; 
0 45 tot 65 jaar; 
O 65 of ouder. 

0 Mannelijk; 
0 Vrouwelijk. 

0 Basisonderwijs; 
0 Lager voortgezet onderwijs (vbo/mavo); 
0 Hoger voortgezet onderwijs (havo/vwo): 
0 Voortgezet onderwijs,beroeps (mbo ); 
0 Hoger en wetenschappelijk onderwijs; 
0 Anders. 

840 



De antwoorden op de volgende twee vragen (5 en 6) k:unt u invullen in de tabel: 
(Voor de beantwoording van deze vragen zie 'toelichting enquete' op pagina 1) 

Bijlage 15 

5. Vul in de onderstaande tabel in hoe vaak u de afgelopen 3 maanden voor de zes branches 
in de verschillende winkelgebieden bent gaan winkelen. 

6. Vul ook in de onderstaande tabel in hoe vaak u in totaal de afgelopen 3 maanden voor 
deze zes branches in de verschillende winkelgebieden bent gaan winkelen. 

(Het totaal aantal keer winkelen per winkelgebied hoeft niet een optelsom te zijn van de 
antwoorden bij vraag 5, het is bijvoorbeeld mogelijk dat u bij een bezoek aan de 
binnenstad bent gaan winkelen voor twee verschillende branches.) 

t.s 
.el 0 "C i:l ·s (1) (1) S en 

I 
0 ~ t;:: .... 

0 0 . ..... (1) 

12 ~ lt -- I ::s ..c:l 
(1) 0 i:l ..c:l I 

(1) .... 4? Q) (1)"""' 
(1) 

P.. ::s o-m en en~ < .E ..c:l 0 ~ 

~ ~ ~ ~ ~ 
1. Amersfoort centrum 

2. Leusderweg 

3. Prinses Julianaplein 

4. Hendrik van Viandenstraat 

5. Zonnewijzer 

6. Schothorst 

7. Soesterkwartier 

8. N eptunusplein 

9. Emiclaer 

10. Euterplein 

11. Amsterdamseweg 

12. Home&designer center 

13. Overig ( andere 
winkelgebieden/steden) 

(inschatting) otaal ...... keer 

( inschatting) 
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DEEL II 

VRAGEN M.B.T. UW "MOGELIJKE" WINKELGEDRAG 

De volgende vragen worden aan de hand van een voorbeeld duidelijk gemaak:t. 
Voor de beantwoording van de volgende vragen is het nodig om in de 'toelichting enquete', 
pagina 2 t/m 4 te bekijken. 

VOORBEELD 
In de onderstaande tabel staan de bestaande winkelgebieden van Amersfoort met daaraan 
toegevoegd een Mega winkelcentrum net buiten Amersfoort (bovenaan in de tabel). Indien 
dit Mega centrum er de afgelopen 3 maanden zou zijn geweest, hoe vaak zou u dan voor de 
"zes" branches de afgelopen 3 maanden zijn gaan winkelen in de verschillende 
winkelgebieden. 
De kenmerken van het Mega centrum verschillen daarbij per vraag (zie het rechterblok). 

* Deze aantallen hoeven niet persee overeen te komen met uw antwoorden bij vraag 6. Het 
zou namelijk zo kunnen zijn dat u misschien wel vaker gaat winkelen als zo 'n Mega 
centrum bij u in de buurt gevestigd is. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 
3 Prinses Julianaplein 
4 Hendrik van Viandenstr. 
5 Zonnewijzer 
6 Schothorst 
7 Soesterkwartier 
8 N eptunusplein 

9 Emiclaer 
10 Euterplein 
11 Arnsterdarnse\Veg 

12 Horne&designer center 
13 Overig 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 

( inschatten) 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: Goed vertegenwoordigd zijn: 

Afstand: 

~ Elektronica 

~ Speelgoed 

~ Sport/karnperen 

~ Auto/fiets 

ft In-en-om het huis 

~ Doe-het-zelf 

Het Mega centrurn ligt op 5 a 10 rninuten 
rijden vanaf U\V \Voning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit tegen een 
niveau: gemiddelde prijs; 

Presentatie: Het Mega centrurn heeft een hoogwaardig 
verblij fsklirnaat; 

Vermaak: Qua entertainment is het een belevenis voor 
jong en oud; 

Nu is het de bedoeling dat u de volgende 9 vragen zelf invult. 
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1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 

Aantal keer winkelen de afgelopen 3 maanden 
voor niet-dagelijkse artikelen per winkelgebied. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 N eptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 
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MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd is: 

~ Sport/kamperen 

Het Mega centrum ligt op circa 30 
minuten rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Hoge kwaliteit en relatief 
niveau: 

Presentatie: 

Vermaak: 

dour; 

Het Mega centrum heeft een normaal 
verblijfsklimaat; 

Qua entertainment is het een belevenis 
voor jong en oud. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 2 t/m 4) 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd is: 

el In-en-om het huis 

Het Mega centrum ligt op circa 30 
minuten rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit tegen een 
niveau: gemiddelde prijs; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verblijfsklimaat; 

Qua entertainment is er niet zo veel te 
beleven. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 2 t/m 4) 
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9. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 N eptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 

Aantal keer winkelen de afgelopen 3 maanden 
voor niet-dagelijkse artikelen per winkelgebied. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Erniclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

( inschatten) 

Bijlage 15 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd zijn: 

~ Elektronica 

~ Auto/fiets 

~ Doe-het-zelf 

Het Mega centrum ligt op circa 30 
rninuten rijden vanaf uw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit tegen een 
niveau: gemiddelde prijs; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een normaal 
verblij fsklimaat; 

Qua entertainment is het een belevenis 
voor jong en oud. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 2 t/m 4) 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd is: 

~ Elektronica 

Het Mega centrum ligt op 5 a 10 rninuten 
rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit en relatief 
niveau: goedkoop; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verb lij f sklimaat; 

Qua entertainment is het een belevenis 
voor jong en oud. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 1 t!m 4) 

B 44 



11. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Juhanaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewij zer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 

( inschatten) 

Bijlage 15 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd zijn: 

~ Elektronica 

~ In-en-om het huis 

Het Mega centrum hgt op circa 20 
minuten rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit tegen een 
niveau: gemiddelde prijs; 

Presentatie: Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verblij fsklimaat; 

Vermaak: Qua entertainment is er niet zo veel te 
beleven. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 2 t/m 4) 

V ARIERENDE KENMERKEN: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd is: 

~ Elektronica 

~ Auto/fiets 

Het Mega centrum hgt op circa 20 
minuten rijden vanaf uw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Hoge kwaliteit en relatief 
niveau: duur; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een normaal 
verblijfsklimaat; 

Qua entertainment is er niet zo veel te 
beleven. 

( voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete · 
pagina 2 t/m 4) 
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13. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewij zer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 

Aantal keer winkelen de afgelopen 3 maanden 
voor niet-dagelijkse artikelen per winkelgebied. 

I Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewijzer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 N eptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

(inschatten) 

Bijlage 15 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches : 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd zijn: 

~ Elektronica 

~ Speelgoed 

~ Auto/fiets 

Het Mega centrum ligt op circa 30 
minuten rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Hoge kwaliteit en relatief 
niveau: 

Presentatie: 

Vermaak: 

dour; 

Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verblijfsklimaat; 

Qua entertainment is er niet zo veel te 
beleven. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete ' 
pagina 2 t/m 4) 

V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches : 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd zijn: 

~ Elektronica eJt In-en-om het huis 

~ Sport/kamperen 

~ Auto/fiets 

Het Mega centrum ligt op circa 30 
minuten rijden vanafuw woning; 

Prijs-lkwaliteits- Gemiddelde kwaliteit en relatief 
niveau: goedkoop; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verblijfsklimaat; 

Qua entertainment is het een belevenis 
voor jong en oud. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete' 
pagina 2 t/m 4) 
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15. 

1 Amersfoort centrum 

2 Leusderweg 

3 Prinses Julianaplein 

4 Hendrik van Viandenstr. 

5 Zonnewij zer 

6 Schothorst 

7 Soesterkwartier 

8 Neptunusplein 

9 Emiclaer 

10 Euterplein 

11 Amsterdamseweg 

12 Home&designer center 

Overig 

Aantal keer winkelen de afgelopen 3 maanden 
voor niet-dagelijkse artikelen per winkelgebied. 

Bijlage 15 

MEGA CENTRUM 
V ARIERENDE KENMERKEN: 

Branches: 

Afstand: 

Goed vertegenwoordigd is: 

~ Auto/fiets 

Het Mega centrum ligt op 5 a 10 minuten 
rijden vanafuw woning; 

Prijs-/kwaliteits- Gemiddelde kwaliteit tegen een 
niveau: gemiddelde prijs; 

Presentatie: 

Vermaak: 

Het Mega centrum heeft een hoogwaardig 
verb lij fsklimaat; 

Qua entertainment is het een belevenis 
voor jong en oud. 

(voor de beantwoording van deze vraag zie ' toelichting enquete ' 
pagina 2 t/m 4) 

DEEL III 

VERLOTING VAN DE PRIJZEN! 

Indien u mee wilt doen aan de verloting van de prijzen dient u de volgende gegevens in te 
vullen en de enquete voor de lotingsdatum (30 april 2004) terug te sturen. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Wanneer u gewonnen heeft zal de prijs naar u worden toegezonden. 

Cadeau: 

0 Luxe wijnpakket; 
0 Luxe messenset. 

Ile wil hierbij nogmaals benadrukken dat uw antwoorden anoniem verwerkt worden. 

Dank u wel voor uw medewerking! 

Alleen dit deel, dus alleen het "invulgedeelte", van de enquete hoeft teruggestuurd te worden 
in de portvrije retour envelop. 
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Bijlage 15 

TOELICHTING ENQUETE 

DEEL I 

TOELICHTING VRAGEN 5 EN 6 

Deze enquete gaat over het bezoeken van winkelgebieden voor de volgende zes 
branchegroepen: 

1. ~ 
2. ~ 
3. ~ 
4. ~ 

5.~ 
6.~ 

Elektronica (beeld, geluid, computer, software, bruin & witgoed, electro) 

Speelgoed (speelgoed, modelbouw, vliegers) 

Sport/kamperen (alle binnen en buiten sporten en kampeerartikelen) 

Auto/fiets ( automaterialen,(brom-)fietsen, autodealers, garages, autoruiten) 

In-en-om het huis (keukens, sanitair, verlichting, woninginrichting, plant, dier) 

Doe-het-zelf (bouwmarkt, bouwmaterialen, gereedschap, deur & kozijn, verf) 

B48 

Legenda: 

e Hoofdwinkelgebied/binnenstad: 
1. Amersfoort centrum * Stadsdeelcentrum: 
2. Leusderweg 

• Wijkcentra: 
3. Amersfoort Prinses Julianaplein 
4. Hendrik van Viandenstraat 
5. Zonnewijzer 
6. Schothorst 
7. Soesterkwartier 
8. Neptunusplein 
9. Emiclaer 
10. Euterplein 

0 Grootschalige concentratie: 
11. Amersterdamseweg 
12. Home & Designer Center 

Buurtwinkelcentra: 
De buurtwinkelcentra zijn in dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten, 
aangezien deze zich nauwelijks richten 
op de bovengenoemde zes branches. 



Bijlage 15 

DEEL II 

TOELICHTING VRAGEN 7 TIM 15 

In de vragen 7 t/m 15 wordt u steeds voor de keuze gesteld ofu blijft winkelen in de huidige 
winkelgebieden of dat u kiest voor een nieuw altematief, namelijk voor een Mega centrum 
buiten de stad. 

Wat wordt er onder dit Mega centrum verstaan: 

• Het is een grate concentratie waarop grate winkels gesitueerd zijn; 

• De winkels hebben een groot aanbod van verschillende producten; 

• De locatie is goed met de auto en met het openbaar vervoer te bereiken; 

• Er zijn voldoende, gratis parkeermogelijkheden; 

• De meeste winkels zijn landelijk bekend; 

• Er zijn voldoende gratis sanitaire voorzieningen; 

• Er zijn voldoende service-elementen aanwezig, zoals bewegwijzering, informatiepunten 
etc. 

Daarbij zijn er een aantal kenmerken die varieren en daarover gaan de vragen 7 t/m 15. 

Prijs-lkwaliteitsniveau: 
• Gemiddelde kwaliteit en relatief goedkoop: hier worden kwalitatief gemiddelde 

producten tegen een lagere dan de gemiddelde prijs aangeboden, zoals bij een 
uitverkoop. 

• Gemiddelde kwaliteit en gemiddele prijs; 

• Hoge kwaliteit en relatief duur: hier worden producten bedoeld waarvan de kwaliteit 
van de producten zeer goed is en die in het duurdere prijssegment vallen. 

Verblijfsklimaat: 
Op de volgende twee pagina's worden een "normaal" en "hoogwaardig" verblijfklimaat 
geschetst ter verduidelijking van de vragen 7 t/m 15. 

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de volgende kenmerken: 

• Presentatie gebouwen en gebied; • Sfeer; 
• Verzorgd/opgeruimd winkelgebied; • Helderheid van de opzet van het winkelgebied; 
• V eiligheid; • Materiaalgebruik. 

A/stand: 
In deze enquete is de reistijd vanaf de woning naar het Mega centrum weergegeven in 
minuten per auto, dit om een indicatie te geven van de afstand. 

Vermaak: 
Onder deze term kunnen bijvoorbeeld entertainment, speelgelegenheden voor kinderen, 
muziek en markten vallen. Kortom bij de aanwezigheid van veel van dit soort vormen 
van vermaak wordt het winkelcentrum een ware belevenis voor zowel jong als oud. 
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Bijlage 15 

VERBLIJFSKLIMAAT: NORMAAL MEGA CENTRUM 
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Bijlage 15 

VERBLIJFSKLIMAAT: HOOGW AARDIG MEGA CENTRUM 
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achmea vastgoed Bijlage 16 

Bijlage 16: Winkelgebieden Amersfoort 

De winkelgebieden 
De verschillende winkelgebieden, die in dit onderzoek meegenomen worden, worden nader toegelicht 
(zie tabellen 16.1 t/m 16.12). 
De nummers voor de namen van de verschillende winkelgebieden in Amersfoort komen overeen met 
de nummers bij figuur 16.1 (plattegrond Amersfoort) . 

.... , 

,... 

?-i' •• : 

,,"' · 
"' 1 t:f'"~r 

~-' 1.ui : ' .,,. ' 

,. ,~ ., ,..· 
, . ... ... .. 1 

W'··~ • .W- 1 Y·~ , ~ 

Figuur 16.1: Winkelgebieden in Amersfoort [Locatus, 2004] 
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Legenda: 

Hoofdwinkelgebied/binnenstad: 
1. Amersfoort centrum 

*Stadsdeelcentrum: 
2 . Leusderweg 

e Wijkcentra: 
3. Prinses Julianaplein 
4. Hendrik van Viandenstraat 
s. Zonnewijzer 
6. Schothorst 
7. Soesterkwartier 
11. Neptunusplein 
12. Emiclaer (qua omvang een 

stadsdee lcentru m) 
13. Euterplein 

0 Grootschalige concentratie: 
11. Amersterdamseweg 
12. Home & Designer Center 

Buurtwinkelcentra: 
De buurtwinkelcentra zijn in dit 
onderzoek buiten beschouwing 
gelaten, aangezien deze zich nauwelijks 
richten op de bovengenoemde zes 
branches. 



achmea vastgoed 

1. Amersfoort Centrum 
Gegevens: 

In-en-om het huis 

Elektronica 

Doe-het-zelf 
Auto & fiets 

Plant & Dier 

4.292 m 2 

187 40.488 m 2 

15 5.018 m 2 

8 1.090 m 2 

23 3.870 m 2 

3 211 m2 

36 7.025 m2 

10 842 m2 

28 4.471 m2 

2 122 m2 

5 570 m2 

Detailhandel overi 21 2.111 m2 

Leisure Horeca 131 
Cultuur 10 

Tabel 16.1: Winkelbranche gegevens Amersfoort Centrum [bewerkt naar Locatus, 2004] 

2. Leusderweg 
Cegevens 

18 
12 
2 136m2 

0 Om2 

9 1.067 m 2 

In-en-om het huis 3 286m2 

Won en 2 179m2 

Elektronica Beeld/ eluid/com uter o Om2 

Bruin- en wit oed 2 383 m2 

Doe-het-zelf 3 393 m2 

Auto & fiets 0 om2 

Detailhandel overi 5 465 m2 

Leisure Horeca 9 
Cultuur o 

Tabel 16.2: Winkelbranche gegevens Leusderweg [bewerkt naar Locatus, 2004] 

3. Neptunusplein 
Gegevens: 

In-en-om het huis 

Elektronica 

Doe-het-zelf 
Auto & fiets 

0 Om2 

0 Om2 

0 Om2 

2 147m2 

1 142 m2 

uter 2 99m2 

1 103 m2 

0 Om2 

1 

Detailhandel overi 1 65 m 2 

Leisure Horeca 7 
Cultuur o 

Tabel 16.3: Winkelbranche gegevens Neptunusplein [bewerkt naar Locatus, 2004] 

Vkp ook wel verkooppunten 
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achmea vastgoed Bijlage 16 

4. Emiclaer 
Gegevens: 

14 5.479 m2 

22 3.429 m2 

Vri'e ti'd 2 543 m 2 

1 296 m 2 

3 373 m 2 

In-en-om het huis 3 19om2 

1 132 m 2 

Elektronica 3 283 m 2 

1 283 m 2 

Doe-het-zelf 1 196m2 

Auto & fiets 1 143 m 2 

Detailhandel overi 0 Om2 

Leisure Horeca 6 
Cultuur 0 

Tabel 16.4: Winkelbranche gegevens Emiclaer [bewerkt naar Locatus, 2004] 

s. Zonnewijzer 
Gegevens: 

2 434 m 2 

0 Om 2 

0 Om2 

2 202 m 2 

In-en-om het huis 2 232 m 2 

0 om2 

Elektronica uter o Om2 

0 Om2 

Doe-het-zelf 0 Om2 

Auto & fiets 0 Om2 

Detailhandel overi o o mi 
Leisure Horeca 5 

Cultuur o 
Tabel 16.5: Winkelbranche gegevens Zonnewijzer [bewerkt naar Locatus, 2004] 

6. Schothorst 
Gegevens: 

10 1.925 m2 

3 529 m2 

0 Om2 

0 Om2 

1 106m2 

In -en-om het huis 2 15om2 

0 Om2 

Elektronica uter 0 Om2 

0 Om2 

Doe-het-zelf 1 102 m 2 

Auto & fiets 0 Om2 

Detailhandel overi o o mi 
Leisure Horeca 3 

Cultuur o 
Tabel 16.6: Winkelbranche gegevens Schothorst [bewerkt naar Locatus, 2004] 

Vkp ook wel verkooppunten 
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achmea vastgoed Bijlage 16 

7. Soesterkwartier 
Gegevens: 

12 1.340 m 2 

5 456 m 2 

1 92 m 2 

0 Om2 

2 232 m 2 

In-en-om het huis 3 177m2 

0 Om2 

Elektronica uter 2 95 m 2 

1 91 m 2 

Doe-het-zelf 0 Om2 

Auto & fiets 1 
Detailhandel overi 4 295 m 2 

Leisure Horeca 3 
Cultuur o 

Tabel 16.7: Winkelbranche gegevens Soesterkwartier [bewerkt naar Locatus, 2004] 

8. Prinses Julianaplein 
Gegevens: 

3 
5 471 m 2 

Vri"e ti"d 0 Om2 

0 Om2 

2 580m2 

In-en-om het huis Plant & Dier 0 Om2 

0 mi 
Elektronica 4 411 m 2 

2 60m2 

Doe-het-zelf 2 1som2 

Auto & fiets 1 95 m 2 

Detailhandel overi 0 Om2 

Leisure Horeca 10 
Cultuur 1 

Tabel 16.8: Winkelbranche gegevens Prinses Julianaplein [bewerkt naar Locatus, 2004] 

9. Hendrik van Viandenstraat 
Gegevens: 

2 
Vri"e trd 0 Om2 

0 Om2 

2 140m2 

In-en-om het huis Plant & Dier 1 70m2 

0 Om2 

Elektronica 2 110 m 2 

0 Om2 

Doe-het-zelf 0 Om2 

Auto & fiets 0 Om2 

Detailhandel overi 1 90m2 

Leisure Horeca 2 
Cultuur 1 

Tabel 16.9: Winkelbranche gegevens Hendrik van Viandenstraat [bewerkt naar Locatus, 2004] 

Vkp ook wel verkooppunten 
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achmea vastgoed Bijlage 16 

10. Euterplein 
Gegevens: 

1.459 m2 

3 404 m2 

0 Om2 

0 Om2 

2 147m2 

In-en-om het huis 1 15 m2 

0 Om2 

Elektronica 0 Om2 

0 Om2 

Doe-het-zelf 0 om2 

Auto & fiets 1 81 m 2 

Detailhandel overi 1 SO m 2 

Leisure Horeca S 
Cultuur o 

Tabel 16.10: Winkelbranche gegevens Euterplein (bewerkt naar Locatus, 2004] 

11. Amsterdamseweg 
Cegevens 

0 Om2 

Mode& luxe 1 711 m2 

Vrfetfd 0 Om2 

0 om2 

0 Om2 

In-en-om het huis 0 Om2 

18 19.638 m2 

Elektronica uter 0 Om2 

oed 1 1.osom2 

Doe-het-zelf 1 3.898 m 2 

Auto & fiets Autodealers/ ara es 17 
Detailhandel overi 0 Om2 

Leisure Horeca 
Cultuur 

Tabel 16.11: Winkelbranche gegevens Amsterdamseweg (bewerkt naar Locatus, 2004] 

12. Home & designer center 
Gegevens: 

0 Om2 

0 Om2 

Vrfetfd 0 Om2 

0 om2 

0 Om2 

In-en-om het huis 0 om2 

6 5.492 m 2 

Elektronica uter 0 om2 

0 Om2 

Doe-het-zelf 2 795 m 2 

Auto & fiets 0 Om2 

Detailhandel overi 0 Om2 

Leisure Horeca 0 
Cultuur 0 

Tabel 16.12: Winkelbranche gegevens Home & designer center [bewerkt naar Locatus, 2004] 

Vkp ook wel verkooppunten 
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ochmeo vostgoed Bijlaqe 17 

Bijlage 17: Verspreiding enquete 

In deze bijlage wordt aan de hand van figuur 17.1 aangegeven hoe de enquetes door Amersfoort 
verspreid zijn. Bij de verschillende gebieden is aangegeven hoeveel enquetes er willekeurig in het 
desbetreffende gebied verspreid zijn . 

I)'. wt. 

·I · ~ 
I .· 

Figuur 17.1: verspreiding 600 enquete 
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achmea vastgoed Bijlage 18 

Bijlage 18: Kenmerken van de respondenten 

Naar aanleiding van de reactie op de enquete zijn in deze bijlage de kenmerken van de respondenten 
ender elkaar gezet. 

Postcode 
Allereerst wordt in de eerste vraag aan de respondent gevraagd wat zijn postcode is. Dit om te 
kunnen bepalen waar de verschillende respondenten binnen Amersfoort vandaag komen (tabel 18.1 
en figuur 18.1). 

. . . ... 
Aantal res 
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achmea vastgoed Bi jl age 18 

Om de percentages uit tabel 18.1 goed mee te kunnen nemen in de analyse van de resultaten is er een 
buurtanalyse [Funda, 2004] gedaan per postcode van Amersfoort (zie tabel 18.2). Hieruit komt naar 
voren dat de buurten met een grote respons geen specifieke kenmerken vertonen. 

<IJ Bevolking Opleiding lnkomen 
"O 
0 
~ 
"' 0 
Q. 

1 2 3 1 2 3 1 2 

3111 Jonge Jong paar Middelbare MBOof HBO of Tweemaal Tussen modaal 
alleenstaand zonder alleenstaand hog er Universitair modaal of meer entweemaal 
en kinderen en onderwijs modaal 
21.45% 15,87% 14,57% 54,65% 39,73% 47.47% 22,22% 

3812 Onbekende Jongpaar Middelbaar MBOof Lager HBO of Tussen modaal Modaal 
huishoudens zonder paar zonder hog er onderwijs universitair en minimum 

kinderen kinderen onderwiis ofLBO 
36,17% 22,34% 18,09% 53,82% 23 ,8% 22,39% 57.45% 26,6% 

3813 Gezinnen Gezinnen Middelbaar MBOof HBO of Modaal 
metjonge met oudere paar zonder hog er universitair 
kinderen kinderen kinderen onderwiis 
33.33% 31,58% 26,32% 46,96% 30,16% 100% 

3114 Jonge Gezinnen Gezinnen MBOof HBO of Tussen modaal Minimum 
alleenstaand metjonge met oudere hog er universitair en minimum inkomen 
en kinderen kinderen onderwijs 
50,51% 27,27% 18,18% 49,66% 29,81% 40,4% 39.39% 

3815 Onbekende Middelbaar Gezinnen MBOof HBO of Tussen modaal Modaal 
huishoudens paar met oudere hog er universitair en tweemaal 

zonder kinderen onderwijs modaal 
kinderen 

43,68% 17,24% 16,09% 50,63% 29,68% 54,02 28,74 
3816 Jong paar Gezinnen Jonge MBOof HBO of Modaal Tussen modaal 

zonder metjonge alleenstaand hog er Universitair en minimum 
kinderen kinderen en onderwiis 
27,2% 20,64% 15,02% 43.5% 31,67% 60,78% 39,22% 

3818 Gezinnen Gezinnen Middelbaar MBOof HBO of Tussen modaal Tussen modaal 
metjonge met oudere paar zonder hog er universitair en minimum entweemaal 
kinderen kinderen kinderen onderwijs modaal 
39,6% 30,69% 23,76% 43,84% 36,93% 42.57% 29,7% 

3822 Gezinnen Middelbaar Middelbare MBOof HBO of Tussen modaal Modaal 
metjonge paar alleenstaand hog er universitair entweemaal 
kinderen zonder en onderwijs modaal 

kinderen 
42,5% 30% 7,73% 46,58% 36,91% 61,36% 38.64% 

3123 Gezinnen Gezinnen Middelbaar MBOof HBO of Tussen modaal Modaal 
metjonge met oudere paar zonder hog er universitair en tweemaal 
kinderen kinderen kinderen onderwiis modaal 
63 ,68% 16,32% 11,54% 49.50% 31.47% 43,85% 36,92% 

3824 Gezinnen Gezinnen Middelbaar MBOof HBO of Tussen modaal Modaal 
metjonge met oudere paar zonder hog er universitair entweemaal 
kinderen kinderen kinderen onderwiis modaal 
66,44% 37.92% 7.78% 53,11% 34,3% 45,56% 36,67% 

3828 Gezinnen Jong paar Jonge MBOof HBO of Tussen modaal Modaal 
metjonge zonder alleenstaand hog er universitair entweemaal 
kinderen kinderen en onderwiis modaal 

i 54,63% 29,63-5 1,85% 52,79% 32,31% 62,96% 37,04% 
Tabel 18.2: Buurtanalyse Amersfoort 
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Modaal 

21,21% 
Zeer 
divers 
inkomen 
15,96% 

Zeer 
divers 
inkomen 

17.24% 

Tweemaal 
modaal 
ofmeer 
27,72% 
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Leeftijd 
In de tweede vraag m.b.t . de leeftijdcategorie van de respondent is naar voren gekomen dat met 
name mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 65 jaar gereageerd hebben op de enquete. Dit is duidelijk 
te zijn in de onderstaande figuur 18.3. 

Geslacht 

Leeftijdscategorie respondenten 
0% 

40% 

• 0% 
II 52% 

52% D 40% 
E3 8% 

tot 20 jaar; 
20 tot 45 jaar; 
45 tot 65 jaar; 
65 ofouder. 

Figuur 18.3: Leeftijdscategorie respondenten enquete 

Het aantal mannen en vrouwen dat gereageerd heeft op de enquete staat weergegeven in de 
onderstaande figuur 18.4. 

54% 

Geslacht respondenten 

II Vrouwen; 
46 % D Mannen. 

Figuur 18.4: Geslacht respondenten enquete 

Opleidingsniveau 
Het overgrote deel van de respondenten die gereageerd hebben op de enquete hebben een hoger of 
wetenschappelijk opleidingsniveau, zoals ook goed te zien is in de onderstaande figuur 18.5. 

63% 

Hoogst behaalde onderwijsniveau van de respondenten 

Qf?..{, 8% 

22% 

D 0% 
• 8% 
• 6% 
E3 22% 
D 63% 

0% 

Basisonderwijs; 
Lager voortgezet onderwijs, algemeen (vbo/mavo); 
Hoger voortgezet onderwijs, algemeen (havo/vwo); 
Voortgezet onderwijs, beroeps (mbo); 
Hoger en wetenschappelijk onderwijs (HBO/WO); 
Anders. 

Figuur 18.S: Hoogst behaalde onderwijsniveau van de respondenten enquete 
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Bijlage 19: Het model 

MODEL: lnvloed perifere grootschalige detailhandelslocatie op het bestaande winkelapparaat 
Kenmerken nieuwe Aanwezig 
situatie 

Prij5 Lage pnJS biJ een gem1ddelde kwal1te1t 
Gemiddelde prijs bij een gemiddelde kwaliteit 
Relatief duur bij een hoge kwaliteit 

'1'anches In-en-om het huis 
Sport/kamperen 
Elektronica 
Doe-het-zelf 
Speelgoed 
Auto/fiets 
Het is een belevenis (= o) of qua vermaak is er niet veel te doen (= 1) 
Hoogwaardige presentatie (= o) of norm ale presentatie (= 1) 

~ Aantal bewoners "Circa 10 minuten gebied" 
IM!jjj~IAantal bewoners "Circa 20 minuten gebied" 

Aantal bewoners "Circa 30 minuten gebied" 

Nieuwe perifere grootschalige detailhandelslocatie 
Binnenstad 
Stadsdeelcentrum 
Wijkwin ke l centrum 
Grootschalige locaties 
Overig 

1 

0 

0 

1 

0 

0 
1 

0 
1 

1 

0 

5000 
10000 
25000 

Een keer 1 en 
twee keer 0 

Mlnimaal een 
Keer een 1 

bewoners 

29 .93 
26.67 
11.53 
15.59 
16.29 

Bijlage 19 
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Waarbij : 
1 = aanwezig 

en/of klopt; 
o = niet aanwezig 

en/ofklopt niet . 

Geschatte aantal 

27.36 -8.6 
24.61 -7.7 
10.63 -7 .7 
14.09 -9.6 
15.04 -7 .6 

Perifere grootschalige detailhandelslocatie 
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Bijbehorende grafiek: 
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Wnkelgebieden 

Nummering : 
1. Perifere grootschalige detailhandelslocatie; 
2. Binnenstad; 
3. Stadsdeelcentra; 
4. Wijkwinkelcentra; 
s. Bestaande grootschalige centra; 
6. Overig. 
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• H..Jidige situatie 

• NeLJ1Ne situatie 

5 6 


