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Samenvatting 

Doordat lange tijd de aandacbt was gevestigd op de nieuwbouw van winkelcentra, beeft men de 
snel teruglopende kwaliteit van de bestaande voorraad uit bet oog verloren. Dit beeft tot gevolg 
dat tbans een deel van de winkelcentra economiscb is verouderd. Het doel van dit onderzoek is 
inzicbt te verscbaffen in de mogelijkheden om bij ingrijpende renovaties in te kunnen spelen op 
bet dynamiscb gebruik en bebeer van winkelcentra in de toekomst. Onderzoeksvragen daarbij 
zijn: 

- Welke ingrepen worden er gedaan bij de renovatie van winkelcentra en waarom worden 
deze ingrepen gerealiseerd? 

- Welke ontwikkelingen zijn er in de processen die zicb aan de vraagzijde afspelen te 
verwacbten? 

- Is bet mogelijk om middels een renovatie voorwaarden in te bouwen, zodat op deze 
ontwikkelingen kan worden ingespeeld? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is bet volgende stappenplan doorlopen: 

1 Analyseren van uitgevoerde renovaties: 
- ontwikkelen van bet analysekader. 
- uitvoeren van de case studies. 
- afleiden van algemene trends . 

2 In beeld brengen van te verwachten ontwikkelingen: 
- afnemen interviews bij beleggers, management-organisaties en detailbandelconcerns. 
- opstellen conclusies. 

3 Ontwikkelen van het flexibiliteitsconcept: 
- opstellen programma van eisen. 
- introduceren van bet begrip flexibiliteit. 
- zoeken naar toepassingsmogelijkbeden bij winkelcentra. 

Historische analyse 
Uit de analyse van de renovatieprojecten blijkt dat er in bet verleden een aantal kenmerkende 
ruimtelijke, functionele en visuele ingrepen zijn gedaan. Het analysekader is weergegeven in 
atbeelding 0.1 

ruimtelijk 

lokatie - volumeverandering 

complex - lay-out 

unit - ruimtebeboefte 

ajbeelding 0.1 Analysekader. 

functioneel 

- bereikbaarbeid en 
parkeren 

- commerciele structuur 
- routing 
- comfort, netbeid en veilig-

beid 

- comfort 

visueel 

- externe presentatie 

- interne presentatie 

- interieur- en 
geveluitstraling 
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Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra 

Het toevoegen van vloeroppervlak door uitbreiding en verdichting vindt onder andere plaats om 
bet winkelaanbod te vergroten, de routing te verbeteren en om bij te dragen aan de kosten van 
de renovatie. 
De commerciele structuur wordt geoptimaliseerd door een betere verdeling van de aanwezige 
branches en daar waar nodig aanvulling van de structuur met ontbrekende branches. 
Het comfort wordt verbeterd door de open centra van een kapconstructie te voorzien. De geslo
ten centra krijgen aanpassingen aan de bestaande kap en installaties. 
Verandering van de interne presentatie betreft voornamelijk de reeds genoemde kapconstructie 
en vervanging van vloeren, plafonds en diverse afwerkingen. 
De externe presentatie wordt met name verbeterd door bet accentueren van de entrees met 
daarop aangebracht bet nieuwe logo. 

Te verwachten ontwikkelingen 
Uit de interviews kwam de verwachting naar voren dat de schaalvergroting van sommige 
winkelcentra de komende jaren door kan gaan als gevolg van de uitstoot aan de onderkant van 
de markt. Ook uitbreiding van de bestaande vestigingen, in bet bijzonder van de supermarkten, 
gaat in de toekomst nog door. Voor nieuwe vestigingen hebben de ondernemers de wens om 
klein te beginnen, waarbij na verloop van tijd nog groei mogelijk is. 
Een grotere bezoekersstroom als gevolg van de uitbreiding van bet winkelcentrum en de nog 
steeds toenemende automobliteit zorgen voor meer behoefte aan parkeercapaciteit. De proble
men die hierdoor gaan ontstaan ten aanzien van de bereikbaarheid, zijn de aanleiding om 
alternatieve vervoersvormen te stimuleren. 
De frequentie waarmee de uitstraling van de winkels wordt gewijzigd wordt steeds hoger. Door 
de steeds kortere cyclus waarmee interieur- en geveluitstraling van de units worden veranderd 
en de toenemende concurrentie tussen winkelcentra onderling, gaat de sfeer in bet openbaar 
gebied in de toekomst sneller aangepast worden. De verwachte trend is dat meer aandacht 
wordt besteed aan de uitstraling van bet winkelcentrum naar buiten. 

Flexibiliteitsconcept 
Op basis van de historische analyse en de te verwachten ontwikkelingen is een programma van 
eisen opgesteld waaraan een flexibel winkelcentrum zou moeten voldoen. Zo moet een centrum 
kunnen voldoen aan een veranderende vraag naar vierkante meters, moet bet branchepatroon af 
te stemmen zijn op ontwikkelingen in bet marktgebied en moet de uitstraling in bet openbaar 
gebied en de uitstraling naar de omgeving aan te passen zijn in de tijd. 

RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL 

GEBR UIKSFLEXIBILITEIT OVERDIMENSIONERING INDELINGSFLEXIBILITEIT 

LOKATIE o Parkeerregulering o Overdimensionering van 
parkeervoorzieningen 

o Indelingswijziging 
parkeerterreinen 

COMPLEX 

UNIT 

o Winkels in 
parkeergarage 

o Verschillend gebruik 
van winkelunits 

ajbeelding 0.2 flexibiliteitsmatrix. 

o Overdimensionering van de 
passages 

o Overdimensionering van 
winkelunits 

o Herverkavelbaarheid 

o Inteme 
herindeelbaarheid 



Samenvatting 

Om een oplossing voor dit programma te vinden is gekeken naar bet bestaande beeld van 
flexibiliteit, voortgekomen uit onderzoeken bij ziekenhuizen en kantoorgebouwen. Daarna is bet 
begrip flexibiliteit vertaald naar toepassingen op de drie scbaalniveaus in winkelcentra (zie 
atbeelding 0.2). 

Gebruiksflexibiliteit 
Gebruiksflexibiliteit boudt in dat zonder, of met beperkte bouwkundige middelen, een bepaalde 
ruimte voor andere of gewijzigde functies kan worden gebruikt dan in eerste aanleg werd 
voorzien. 
Een parkeergarage kan bijvoorbeeld zo worden gebouwd, dat er later winkels in geplaatst 
kunnen worden. Winkelunits dienen zo gedimensioneerd te worden, dat bet in principe mogelijk 
is elke willekeurige brancbe erin te vestigen. 

Overdimensionering 
Overdimensionering is bet bij renovatie realiseren van een groter vloeroppervlak dan op dat 
moment nodig is. In eerste instantie wordt gekeken naar de ruimtebeboefte bij renovatie. Als er 
in de toekomst nog een toename van die beboefte wordt verwacbt, kan overwogen worden om 
een grotere ruimte te creeren dan op bet moment van renoveren vereist is. 
Door bet overdimensioneren van passages kunnen winkels in de ricbting van bet openbaar 
gebied worden uitgebreid. Het overdimensioneren van winkelunits biedt de mogelijkbeid om 
door middel van interne berindeelbaarbeid de ruimtelijke verdeling van de unit te wijzigen. 

lndelingsflexibiliteit 
Door middel van indelingsflexibiliteit kan binnen bet bestaande oppervlak een andere ruimtelij
ke verdeling worden gerealiseerd. Dit kan zowel de indeling binnen bet complex of de units 
betreffen, als de ruimtelijke verdeling van bet terrein rondom bet winkelcentrum. 
Binnen bet complex kan binnen de draagstructuur een berverkaveling van de units plaatsvinden. 
lnterne berindeelbaarbeid betreft de indelingswijzigingen binnen een unit. 

RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL VISUEEL 

AANBOUWFLEXIBILITEIT VESTIGINGSFLEXIBILITEIT VISUELE FLEXIBILITEIT 

o Zonering o Parkeren op afstand o Aanpassing LOKATIE 

exteme presentatie 
o Uitbreiding 

o Stapeling o Aanpassing COMPLEX 

inteme presentatie 

o Zonering o Plaatsing magazijnen o Aanpassing UNIT 

buiten winkelcentrum geveluitstraling 

ajbeelding 0.2 (vervolg). 



Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra 

Aanbouwflexibiliteit 
Aanbouwflexibiliteit geeft de mogelijkheid om het bestaande oppervlak in de toekomst 
horizontaal of verticaal uit te breiden. Om het winkelcentrum van aanbouwflexibiliteit te 
voorzien dient de groeiverwachting als randvoorwaarde in het renovatieplan verwerkt te 
worden. 
Een belangrijk middel om in horizontale richting uit te breiden is zonering. Door een zone te 
reserveren, is later op dit gebied nieuw verkoopoppervlak te creeren. 

Vestigingsflexibiliteit 
Vestigingsflexibiliteit betekent het op afstand plaatsen van bepaalde functies waarvoor in het 
winkelcentrum niet !anger plaats is. 
Het kan zo zijn dat door ruimtegebrek of door andere, exteme factoren het niet !anger mogelijk 
is om bijvoorbeeld de parkeergelegenheid bij het winkelcentrum uit te breiden. In dat geval kan 
deze functie op een andere lokatie, indien mogelijk buiten het winkelcentrum worden gevestigd. 
Dit dient dan wel te gebeuren in relatie met een vorm van openbaar vervoer. 

Visuele flexibiliteit 
Bij visuele flexibiliteit gaat het erom de sfeer in het openbaar gebied en uitstraling naar buiten 
toe aan te kunnen passen in de tijd. Hiertoe dient er een onderscheid te worden gemaakt in de 
verschillende elementen uit het centrum en de functionele levensduur daarvan. 
Elementen kunnen worden geclusterd, die vanuit commercieel oogpunt met dezelfde frequentie 
aangepast of vervangen moeten worden. Er zijn elementgroepen te onderscheiden die moeten 
voldoen aan de gebruiksverwachting op de lange termijn (architectuur), op de middellange 
termijn (design) en op de korte termijn (decor). 

Niveaus van ingrepen 
Elk type flexibiliteit is op verschillende momenten in de tijd toepasbaar. Deze momenten vallen 
grofweg na 3 tot 5 jaar tijdens het beheer, na 7 tot 10 jaar bij een revitalisatie en na 15 tot 20 
jaar bij een renovatie. Voor een compleet overzicht van welke typen flexibiliteit op welk 
moment toepasbaar zijn, wordt verwezen naar de uitgebreide flexibiliteitsmatrix in de scriptie. 
(zie atbeelding 6.6) 

Conclusies en aanbevelingen 
Op de ontwikkelingen in de processen aan de vraagzijde is in te spelen, mits er bij de renovatie 
voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd. In de levenscyclus van een winkelcentrum zijn 
momenten aan te geven, waarop de geleverde prestaties opnieuw moeten worden afgestemd op 
de vraag. Dit kunnen zowel ruimtelijke, functionele of visuele aanpassingen zijn. In tegenstel
ling tot flexibiliteit bij andere vastgoedsectoren als kantoorgebouwen blijkt de behoefte om wat 
uitstraling betreft het gebouw aan te kunnen passen bij winkelcentra juist essentieel. 

Omdat elke partij zijn eigen rol speelt in de exploitatiecyclus van winkelcentra, zijn verdere 
aanbevelingen gedaan naar de afzonderlijke partijen, te weten de belegger, de management
organisatie en de ondememers. 

Belegger 
Voor een belegger is het aan te bevelen om te investeren in flexibiliteit van winkelcentra. Dit 
betekent wel dat er op het moment van renoveren meer moet worden gelnvesteerd dan normaal 
het geval zou zijn geweest. Deze investering verdient zich echter op termijn terug, omdat er in 
de situatie van een veranderende vraag tegen geringe kosten aanpassingen plaats kunnen vinden. 

IV 



Samenvatting 

Management-organisatie 
De management-organisatie krijgt met de ontwikkelde vormen van flexibiliteit instrumenten in 
handen waarmee deze bet bebeer van bet centrum kan uitbreiden en zo bet produkt winkelcen
trum beter op de vraag kan afstemmen. Men moet zicb terdege bewust zijn van de potentie die 
bet centrum biermee heeft gekregen. 

Ondememers 
De buurders in bet centrum tot slot, krijgen door middel van flexibiliteit wat oppervlakte en 
expressiemogelijkheden betreft de ruimte om te ondernemen. Hierdoor is men in staat zicb te 
onderscbeiden van de rest. 

v 





1 lnleiding 

Winkelen en boodschappen doen zijn activiteiten waar elk individu in onze maatschappij zich 
regelmatig mee bezighoudt. Gebouwen en voorzieningen ten behoeve van de detailhandel 
zijn daarom in onze samenleving even essentieel als bijvoorbeeld woningen, scholen en 
kantoorgebouwen. 
Het aanbod van winkels werd in Nederland vanaf ongeveer 1960 vooral gerealiseerd in 
nieuw ontwikkelde, geintegreerde winkelcentra. Lange tijd heeft men zich vooral met de 
produktie van nieuwe winkelcentra beziggehouden en had men nauwelijks oog voor de 
bestaande voorraad. Op een bepaald moment echter, werd er een verzadigingspunt bereikt en 
vond er een omslag plaats van nieuwbouw naar beheer. Dit geldt overigens niet alleen voor 
winkelcentra, maar is karakteristiek voor alle segmenten van de vastgoedmarkt. 

1 . 1 Probleemschets 

Doordat men de snel teruglopende kwaliteit van de bestaande voorraad uit bet oog heeft 
verloren, is thans een deel van de winkelcentra economisch verouderd. Elk centrum is ooit 
volgens de normen en opvattingen van een bepaalde tijd gerealiseerd. Wat vroeger bet 
summum van kwaliteit en stedebouwkundig inzicht was, is nu achterhaald en voldoet niet 
meer aan de wensen van de consument en ondernemers. 

I 

I 
"" ' " """"'"'! . . . . . . . . . . . . 

ajbeelding 1.1 Prestatiebeheersing van gebouwen. 

. .. 

... 

... ... . 

····· ······· 

levenaduur -

Ieder produkt is vanaf de ingebruikname of bet op de markt brengen onderhevig aan een 
verouderingsproces. Dat geldt zowel voor onroerend goed als voor gebruiksartikelen. Omdat 
de aan bet gebouw gestelde eisen veranderen, kan bet niet zonder meer blijvend aan de 
marge tussen eisen en acceptatiegrens voldoen. Vroeger of later heeft bet zijn aantrekkelijk
heid in belangrijke mate of geheel verloren. Op dat moment moeten de geleverde prestaties 
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Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra 

boven het niveau van de gevraagde prestaties worden gebracht, door middel van aanpassing 
van het gebouw (zie atbeelding 1.1). De frequentie waarmee deze aanpassingen dienen te 
geschieden is voor elk gebouw weer anders. Winkelcentra neigen tot een relatief snelle 
veroudering, omdat in geen andere vastgoeddeelmarkt de veranderingen zich zo snel 
voltrekken. Het multifunctionele, publiekgerichte en commercieel getinte karakter maakt, dat 
tendensen bier het eerst doordringen. In dit onderzoek wordt de relatie gelegd tussen de 
gebruiksbehoeften van de consument en ondernemers enerzijds en de oplossingsruimte 
waarbinnen het produkt winkelcentrum in fysieke zin aanpasbaar is aan deze veranderende 
behoeften anderzijds . 

1.2 Probleem- en doelstelling van het onderzoek 

Voor de vastgoedmarkt in zijn geheel, maar zeker voor winkelcentra in het bijzonder, geldt 
dat het geen statisch gebeuren is, maar een dynamisch geheel. De verscheidene kenmerken 
van een centrum zullen in de loop van de tijd in een ander daglicht komen te staan en anders 
ge'interpreteerd moeten worden. Bijvoorbeeld trends, modeverschijnselen, demografische en 
sociale veranderingen hebben hun invloed op het functioneren van winkelcentra. De 
functionele veroudering onder invloed van deze factoren geldt niet voor een centrum als 
geheel. Het complexe produkt winkelcentrum is op te splitsen naar verschillende elementen, 
die allen een ongeveer gelijke gebruiksduur hebben. Als uitersten kun je hierbij denken aan 
de grond waar het centrum op gebouwd is en promotiemateriaal dat een jaargetijde wordt 
gebruikt. Door rekening te houden met de functionele levensduur van de centrum-elementen 
kan er tlexibeler dan tot op heden met winkelcentra worden omgegaan. Hierbij wordt onder 
tlexibiliteit het ingebouwde vermogen van een winkelcentrum verstaan om in ruimtelijke, 
functionele en visuele zin te kunnen worden aangepast aan een veranderend gebruik door de 
consument en ondernemers. Het doel van een renovatie tot een tlexibel winkelcentrum is om 
in de toekomst beter in te kunnen spelen op snel veranderende trends in bet consumentenge
drag en op ontwikkelingen binnen de detailhandel. Hierdoor kan de waarde van het centrum 
voor de belegger tenminste gelijk blijven en indien mogelijk stijgen. 

De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd: 

De probleemstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 

1. Welke ingrepen worden er gedaan bij de renovatie van winkelcentra? 
2. Wat zijn de redenen waarom deze ingrepen worden gerealiseerd? 
3. Welke ontwikkelingen zijn er in de processen die zich aan de vraagzijde afspelen te 

verwachten? 
4. Is het mogelijk om middels een renovatie voorwaarden in te bouwen, zodat op deze 

ontwikkelingen kan worden ingespeeld? 

2 



Inleiding 

Op basis van de probleemstelling en de geformuleerde deelvragen is de doelstelling als volgt 
verwoord: 

1.3 Opbouw van het rapport 

Naast deze inleiding bestaat de scriptie uit de volgende boofdstukken: 

2 De exploitatiecyclus. 
In boofdstuk 2 wordt de exploitatiecyclus van winkelcentra beschreven. In deze cyclus zijn 
consument, ondememer, management-organisatie en belegger onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Alie partijen en bun onderlinge relaties zullen worden toegelicbt. 

3 Onderzoeksopzet. 
Hoofdstuk 3 bevat de opzet van bet onderzoek en een bescbrijving van de wijze waarop bet 
is uitgevoerd. 

4 Historische analyse. 
Hoofdstuk 4 bestaat uit een samenvatting en conclusies van de verscbillende cases. De 
integrate bescbrijvingen met illustraties zijn in een aparte bijlage opgenomen. Van een 
acbttal renovatieprojecten is een case studie gemaakt om te acbterbalen wat er in bet recente 
verleden bij renovaties in fysieke zin is gebeurd en wat de redenen waren voor deze 
ingrepen. 

5 Te verwachten ontwikkelingen. 
Hoofdstuk 5 is een bewerking van interviews, waarin de verwacbte ontwikkelingen aan de 
vraagzijde naar voren komen. Door middel van diverse interviews bij detailbandelconcems, 
beleggers en management-organisaties is acbterbaald wat bun toekomstvisie is ten aanzien 
van winkelcentra. 

6 Flexibiliteitsconcept. 
Hoofdstuk 6 bevat bet flexibiliteitsconcept, waarmee bij een renovatie rekening gebouden 
kan worden met bet toekomstig gebruik van winkelcentra. 

7 Conclusies en aanbevelingen. 
In boofdstuk 7 tenslotte wordt de scriptie afgesloten met de conclusies en aanbevelingen van 
bet onderzoek. 
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2 De exploitatiecyclus 

In de exploitatiecyclus zijn consument, ondernemer, management-organisatie en belegger 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al deze partijen en bun onderlinge relaties zullen in dit 
hoofdstuk worden toegelicht. 

2.1 Winkelcentra in Nederland 

De wederopbouw in Nederland na de Tweede Wereldoorlog met de enorme bevolkingsgroei, 
betekende de herbouw van verwoeste stadscentra en de realisatie van talloze nieuwe 
woonwijken, met de daarbij behorende voorzieningen als scholen en winkels. De overheid 
stelde daarbij als uitgangspunt, dat de te bouwen winkelstructuur goed voorbereid en 
bewaakt, gerealiseerd moest worden om wildgroei tegen te gaan. De nieuw te bouwen 
winkels mochten vrijwel alleen gesticht worden in winkelcentra waarvan lokatie, omvang en 
functie vooraf diende te zijn vastgesteld door middel van een uitgebreid vooronderzoek, bet 
zogenaamde distributie-planologisch onderzoek (DPO). (Bolt, 1989) 

Er bestaan nogal wat definities van een winkelcentrum. Daarnaast zijn er de verschillende 
typen te onderscheiden. In dit onderzoek wordt een winkelcentrum als volgt gedefinieerd: 

Een winkelcentrum is een planmatig gerealiseerde winkelconcentratie welke een architec
tonisch samenhangend geheel vonnt, waarbij de verschillende units vaak door een 
belegger aan zelfstandige ondememers worden verhuurd. Aile acties die het winkelcen
trum als geheel betreffen worden onder gemeenschappelijke, centrale leiding ondemo
men. 

Het concept van planmatig gerealiseerde winkelconcentraties is afkomstig uit de Verenigde 
Staten. In eerste instantie betrof bet de ontwikkeling van onoverdekte winkelcentra, maar om 
bij bet winkelen niet afhankelijk te zijn van de invloed van weersomstandigheden werd al 
snel naar de mogelijkheden voor overdekte winkelcentra gezocht. Toen architect Gruen in 
1956 bet concept van bet overdekte winkelcentrum bedacht, was bet idee van de 'mall' een 
revolutionaire gedachte. Gruen zag de 'mall' als een modern multifunctioneel dorp, een 
culturele ontmoetingsplaats waar vereenzaamde burgers konden samenkomen, die door de 
naoorlogse groei en bloei steeds verder van elkaar verwijderd raakten. Gruens versie is in de 
Verenigde Staten, maar ook in Nederland, nooit tot volle bloei gekomen. De 'mall' heeft de 
fase van dorp nooit bereikt, maar is blijven steken in bet stadium van veredelde winkelstraat. 
(Volkskrant, 16-1-1993) 

2.2 Functionele hierarchie 

Nederland heeft een fijnmazig net van winkelvoorzieningen, deels historisch gegroeid, deels 
planmatig opgezet. Het streven van de overheid, om na de oorlog een samenhangend geheel 
van winkelvoorzieningen te realiseren, heeft geresulteerd in een functionele hierarchie van 
winkelcentra. In deze hierarchische structuur van de verschillende soorten winkelcentra 
onderscheidt men buurtwinkelcentra, wijkwinkelcentra, stadsdeelwinkelcentra en stadskern
winkelcentra. De omvangscriteria liggen niet vast, maar hangen onder andere af van de 
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fysieke structuur van een gebied. Een wijkwinkelcentrum in Zoetermeer kan namelijk een 
groter verzorgingsgebied hebben dan een stadsdeelwinkelcentrum elders . 

Van de Berg (1987) beschrijft de verschillende typen winkelcentra als volgt: 

Buurtwinkelcentrum 
Dit centrum heeft een buurtverzorgende functie en bet voorziet in de dagelijkse aankoop
behoefte (convenience goods). Het centrum bestaat uit 8 tot 12 winkels, waaronder een 
supermarkt als klantentrekker. 

Wijkwinkelcentrum 
Dit centrum heeft een wijkverzorgende functie en bet biedt naast de dagelijks benodigde 
goederen ook 'shopping goods'. Het centrum bestaat uit 20 tot 30 winkels, waaronder 
minstens een supermarkt alsmede diverse speciaalzaken. 

Stadsdeelcentrum 
Dit centrum heeft een wijkverzorgende functie, bet biedt naast convenience, shopping en 
speciality goods ook bovenwijkse services, zoals bijvoorbeeld een cultureelcentrum, 
bioscoop e.d., waardoor bet een grotere zuigkracht heeft dan bet wijkwinkelcentrum dat van 
een lagere orde is. Er zijn een of meerdere warenhuizen, grote kledingzaken, twee of meer 
supermarkten en 40 a 80 speciaalzaken. 

Stadscentrum 
Meestal betreft dit een historisch gegroeide winkelcombinatie, welke in prmc1pe iedere 
branche huisvest. Het accent ligt op de kleding en textielsector, warenhuizen en horeca, 
terwijl de convenience goods in de regel zwak vertegenwoordigd zijn. 
Indien er zich in de historisch gegroeide binnenstad een planmatig gerealiseerde winkel
concentratie bevindt, spreken we van een stadskern-winkelcentrum. 

......... ... . . ... ... .. . .. " ... .. . ... . .... .... ' . . . ...... ....... . 

····· 'fype···~•iilirce~t\1111··················· <>•••••••(.)my~*~ 2Jriiltll11•••••. . · v~*orgings~6r¢~~······••••••••••••••• ••• ·•···· ··••• y¢fit)ig~l}c1e Pers. ••••·.·. 
Buurtcentrum 1.000 a 1.500 m2 Max. 400 a 500 m. 3.500 a 5.000 

Wijkcentrum 6.000 a 10.000 m2 Max. 1.000 a 1.500 m. 12.000 a 20.000 

Stadsdeelcentrum 20.000 m2 Max. 2.000 m. ca. 50.000 

Stadscentrum Variabel Max. 15 a 20 km. Variabel 

ajbeelding 2.1 Functionele hierarchie Bron: van den Berg, 1987. 

Door verschillende oorzaken zoals demografische ontwikkelingen en nieuwe winkelvormen 
als perifere detailhandel is de omschreven indeling thans achterhaald en ontoereikend. Toch 
zijn de meeste winkelcentra vanuit deze visie gerealiseerd, waardoor er bij renovaties 
rekening mee gehouden moet houden. 
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2.3 Het functioneren van een winkelcentrum 

De aantrekkingskracht van een winkelcentrum is gebaseerd op diverse functies en de 
kwaliteiten daarvan. Het functioneren van bet winkelcentrum en de beeldvorming bij de 
bezoekers worden niet alleen bepaald door de afzonderlijke bedrijven die zich profileren, 
maar worden bepaald door bet totale pakket dat in bet centrum aangeboden wordt. In deze 
optiek wordt bet winkelcentrum als 'produkt' beschouwd. 
Door bet sterk gereguleerde beleid van de overheid, is er een zorgvuldige spreiding ontstaan 
van winkelcentra. Dit betekent dat er relatief een geringe concurrentie is tussen de centra 
onderling, maar dit wil niet zeggen dat een winkelcentrum onvoorwaardelijk goed functio
neert. 

Volgens van de Berg (1988) zijn er vier factoren die bet functioneren van een winkelcentrum 
in hoge mate bepalen: 

- Lokatie. 
De kwaliteit van de lokatie is afhankelijk van de ligging ten opzichte van bet potentiele 
kooppubliek en concurrerende centra, die van dezelfde groep consumenten zouden 
kunnen profiteren. 

- Bereikbaarheid. 
De kwaliteit van de bereikbaarheid wordt bepaald door bet gemak waarmee de consument 
te voet, per fiets, auto of openbaar vervoer bet centrum kan bereiken. Daarnaast is bet 
van belang met welk gemak bij bet centrum auto's geparkeerd kunnen worden en bet 
gemak waarmee leveranciers bun goederen in bet centrum kunnen afleveren. 

- Distributieve structuur. 
De kwaliteit van de distributieve structuur, ook wel de branchering genoemd, wordt 
bepaald door de samenstelling van bet winkelaanbod, de specifieke trekkracht van de 
winkels en bet gevoerde assortiment. 

- Belevingswaarde. 
De kwaliteit van de belevingswaarde hangt samen met de kwaliteit van de individuele 
winkel - daarbij moet dan zowel aan interieur als aan exterieur worden gedacht - en met 
bet verblijfsklimaat in bet 'openbaar gebied' rond de winkels. Daarbij spelen ondermeer 
zaken als routing, straatmeubilair, groenvoorzieningen en staat van bet verzorgend onder
houd een belangrijke rol. 

Veranderende omstandigheden zijn er in de meeste gevallen de oorzaak van dat er knelpun
ten ontstaan. Zo kan bet inwonertal van een wijk verminderen, de infrastructuur kan 
wijzigen, de winkels kunnen niet met de tijd meegaan of de inrichting van een winkel
centrum kan verouderd zijn. Om dit op soort zaken adequaat te kunnen anticiperen en ze aan 
te pakken is goed beheer onontbeerlijk. 

Steeds meer beleggers gaan ertoe over de exploitatie van de bij hen in eigendom zijnde 
winkelcentra uit te besteden aan externe organisaties. Hierbij speelt de mogelijkheid om mid
dels bet uitbesteden van diverse werkzaamheden de overhead kosten binnen de organisatie 
van de institutionele belegger te drukken, een belangrijke rol bij de beslissing om tot uitbe
steding over te gaan. In bet algemeen kan worden gesteld, dat externe organisaties bet 
beheer c.q. management van commercieel onroerend goed goedkoper kunnen uitvoeren dan 
de institutionele beleggers. Bijkomend voordeel in deze is, dat binnen de beheer- en 
management-organisaties door bun specialisatie zeer specifieke informatie en expertise 
voorhanden is, die institutionele beleggers vaak moeten ontberen. (Vries, 1992) 
De taak van een management-organisatie is gelegen in bet optimaliseren van bet rendement 
van een winkelcentrum op de lange termijn. Hierbij dient deze organisatie de lange termijn 
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doelstelling van de belegger. Dit betekent niet dat deze ook altijd de kant van de belegger 
kiest. Het management moet initiatieven nemen en bewust een aantal taken overnemen van 
zowel belegger, winkeliersvereniging en individuele winkeliers, waarbij de vaak aanwezige 
eigenbelangen van deze partijen deels teruggedraaid moeten worden en zodanig gestuurd 
gaan worden, dat zij de totale belangen van bet centrum gaan dienen, zonder aan de 
individuele beboeften zwaar te tornen. Op de korte termijn kan dit dan leiden tot belangente
genstellingen, waarbij de management-organisatie een adviserende rol naar de belegger toe 
beeft. 

De management-organisatie moet ervoor zorgen dat de exploitatiecyclus op gang gebouden 
wordt (zie atbeelding 2.2). Als een winkelcentrum niet meer voldoet aan de eisen van een 
van de partijen in de belangenomgeving van een winkelcentrum, dan stokt de exploitatiecy
clus. (Melles in ter Hart, 1987) In deze cyclus zijn drie factoren van belang: de consument 
die goederen nodig beeft, de ondernemer die omzet nodig beeft en de belegger die rende
ment wenst. 

ajbeelding 2.2 De exploitatiecyclus. 

2.4 Ontwikkelingen in consumentengedrag 

In de tijd doen zicb allerlei ontwikkelingen en processen voor op bet gebied van onder 
andere economie, maatscbappij en demografie, waardoor consumentengedrag voortdurend 
aan veranderingen onderbevig is. Het Iijkt erop dat modellen en tbeorieen over consumen
tengedrag de waarbeid niet of booguit gedeeltelijk in pacbt bebben. Consumenten gedragen 
zicb kennelijk niet (meer) volgens bierarcbiscbe en andere planologiscb opgelegde indelin
gen. (Speetjens, 1990) 

2.4.1 Marktsegmentatie 

De opkomst van de gedragswetenscbappen beeft geresulteerd in een realistiscber kijk op de 
mens als consument. Er zijn meerdere consumenten te onderscbeiden, elk met eigen 
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voorkeuren en gedragingen. Om de consument toch enigermate peilbaar te houden, is 
marktonderzoek onontbeerlijk. Men heeft hiertoe indelingen van de consument gemaakt in 
marktsegmenten. Dit zijn groepen consumenten met ongeveer dezelfde kenmerken. De meest 
praktische criteria zijn segmentatie op basis van levensfase, sociale klasse (en inkomen) en 
op basis van totaal koopgedrag. Vervolgens zijn kenmerken van verschillende segmenten te 
combineren. Het probleem bij indelingen als deze is, dat alles met alles is te combineren, 
waarbij enorme matrices ontstaan met segmenteringen tot in bet oneindige. 
Recentelijk is men tot nieuwe inzichten gekomen met betrekking tot de consument. De 
moderne consument is niet meer te vangen onder een typologie. Er is sprake van een gefrag
menteerde consument, die telkens een andere gedaante aanneemt. Op diverse momenten 
verandert hij van gedaante en handelt hij ook weer anders. De verschillende gedaanten 
waarin een consument zich kan voordoen, zijn niet gekoppeld aan een bepaald type persoon 
en/of doelgroep. Alie onderscheiden gedaanten zijn in meer of mindere mate in iedere 
consument vertegenwoordigd en iedere consument vertoont dan ook op bepaalde momenten 
bet winkelgedrag, passend bij bet de desbetreffende gedaante. (Morace in Speetjens, 1990) 

2.4.2 Boodschappen doen en winkelen 

Fragmentatie van de consument leidt ertoe dat deze een 'gepolariseerd gedrag' vertoont. Dat 
houdt in dat hij met betrekking tot de aanschaf van verschillende produkten een verschillend 
koopgedrag vertoont. (van de Lustgraaf, 1992) Bij boodschappen doen gaat bet om bet 
kopen van de meer alledaags benodigde artikelen die routinematig aangeschaft worden (con
venience goods). Het prijsniveau, de af te leggen afstand, de bereikbaarheid en de parkeer
voorzieningen zijn bier doorslaggevend. Bij winkelen ligt bet accent op de aankoop van niet 
veelvuldig aan te schaffen, meest modegevoelige artikelen, die veelal een relatief hoog 
aankoopbedrag vereisen (shopping goods). Bij de aanschaf van duurzame goederen, die 
uitdrukking moeten geven aan de leefstijl van de consument, worden kwaliteitsaspecten door 
de consument bet zwaarste benadrukt. Dat kwaliteitselement betreft ook de koopsituatie 
(voorlichting en nazorg) en de winkelomgeving. De mogelijkheid om prijzen en kwaliteit 
van goederen te vergelijken en de groeiende belangstelling voor bet recreatief winkelen 
stellen dus meer eisen aan de kwalitatieve aspecten en de ambiance van een winkelcentrum. 

2.4.3 Overige ontwikkelingen 

Naast de stijgende belangstelling voor de kwalitatieve aspecten van de winkelomgeving zijn 
er de volgende tendensen waar te nemen: 
- Door de toegenomen welvaart en bet hogere opleidingsniveau wordt de consument steeds 

kritischer en mondiger. Hierdoor stelt deze steeds hogere eisen aan de prijs/kwaliteitsver
houding van de produkten die worden aangeschaft. 
De toegenomen (auto)mobiliteit heeft geleid tot een steeds minder afstand-minimaliserend 
ruimtelijk gedrag en dus tot meer keuze ten aanzien van welke winkelvoorziening bezocht 
wordt. 
Er is een duidelijke tendens naar minder frequent boodschappen doen, mogelijk gemaakt 
door enerzijds bet autobezit en anderzijds de betere conserveringsmethoden van levens
middelen. Dit leidt tot 'one-stop-shopping', hetgeen betekent dat er in een koopgang 
diverse soorten aankopen worden gedaan. Hierbij bestaat er de behoefte aan varieteit (een 
breed en diep winkelaanbod) en efficiency. 
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2.5 Veranderingen in het winkelaanbod 

De veranderingen aan de aanbodzijde zijn in veel gevallen te beschouwen als antwoord op 
de trends in consumentengedrag. De detailhandel is niet voor niets aan te merken als een 
'bevolkingsvolgende' activiteit. Daarnaast voltrekken zich aan de aanbodzijde ook autonome 
processen, zoals een nieuw ge"introduceerde winkelvorm die bijvoorbeeld uit Amerika is 
overgenomen, wat vervolgens zijn invloed heeft op bet consumentengedrag. In de volgende 
paragrafen zullen de belangrijkste trends in bet winkelaanbod worden toegelicht. 

2.5.1 Schaalvergroting 

De gemiddelde grootte van de individuele vestigingen is in de jaren zeventig sterk toegeno
men. In hoofdlijn is deze ontwikkeling terug te voeren tot bet toetreden tot bet vestigingsbe
stand van nieuwe, relatief grote winkels (vaak filiaalbedrijven) en vooral ook tot de uitbouw 
van bestaande bedrijfspanden, naast bet afvallen van kleine onrendabele vestigingen. 
Doordat in de loop van de tijd, waar mogelijk, bet accent is verschoven van intensieve 
bediening naar zelfbediening en naar voorkeuze van artikelen door de klant zelf, heeft de 
hiermee hand-in-hand gaande eis van optimale artikelenpresentatie (inclusief voldoende loop
ruimte) tot schaalvergroting van de winkelvestigingen geleid. (Bolt, 1989) 
De consument gaat, met name waar bet de voorziening van dagelijkse goederen en de 
probleemloze niet-dagelijkse goederen betreft, over tot een prijsbewust gedrag, waarbij men 
bereid (en in staat) is een wat grotere afstand af te leggen teneinde prijsvoordelen te behalen. 
Hunfeld (in ter Hart, 1987) wijst erop dat de ondernemers hierop reageerden met 'trading
down', bet bereiken van margeverbetering door bet verlagen van bet kostenpeil via bet 
invoeren van discount en zelfbedieningssytemen. Hierdoor ontstaat de behoefte aan 
grootschalige winkeleenheden op goed bereikbare plaatsen, veelal aan de rand van de stad. 

2.5.2 Ruimtelijke concentratietendens 

Naarmate consumenten zich kritischer koopgedrag eigen maken, zal de voorkeur steeds meer 
uitgaan naar grotere winkelconcentraties met een volledig aanbod. Dit impliceert dat de 
meeste kleine buurtcentra bun bestaansrecht zullen verliezen. (Bak, 1993) Solitaire winkels 
en kleine winkelstrips evenals langgerekte winkelstraten op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau, 
zullen in de toekomst voor een deel gaan verdwijnen. 
De winkelfunctie op wijkniveau krijgt inhoudelijk bet karakter van een zogenaamde 'super
marktplus ' -centrum, bestaande uit een supermarkt, een paar dienstverlenende activiteiten 
(postkantoor, bank, kapper), een bakker, een slager en bijvoorbeeld een bloemenstand. Veel 
non-food zaken, vooral ketens, zullen zich verplaatsen naar hogere verzorgingsniveaus zoals 
de stadsdeelcentra en stadscentra. (Vos, 1993) 
De ruimtelijke concentratietendens vertaalt zich in grotere winkelcentra op hogere verzor
gingsniveaus. Het winkelaanbod wordt dus geconcentreerd in minder, maar grotere 
winkelcentra. De belangrijkste oorzaken zijn de toegenomen mobiliteit en de behoefte aan 
kwaliteit, varieteit en efficiency. 

Naast de trend naar ruimtelijke concentratie zijn er ontwikkelingen die leiden tot ruimtelijke 
deconcentratie van bet winkelaanbod. In toenemende mate komen er zogenaamde 'footloose 
centra', die geheel buiten de hierarchische structuur van winkelcentra vallen. Het betreft bier 
grootschalige, goed bereikbare detailhandelsvestigingen, veelal gelegen op bedrijfsterreinen 
aan de rand van de stad. Doordat klanten en leveranciers steeds moeilijker uit de voeten 
kunnen in de overvolle en autovrije binnensteden, gaat er steeds meer aandacht uit naar deze 
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zogeheten 'perifere' winkelgebieden. Tot nu toe mochten alleen winkels met volumineuze 
artikelen als meubels, keukens en bouwmarkten zich buiten de stadscentra, op 'meubelboule
vards' vestigen. De overheid was bang dat de binnensteden zouden verkommeren als grote 
winkels naar de stadsrand zouden trekken. Recentelijk is door de ministers van Economische 
Zaken en van VROM echter de weg vrijgemaakt voor vestiging van grote winkelbedrijven 
aan de rand van de stad. Voortaan zullen nauwelijks eisen gesteld worden aan bet assorti
ment dat die winkels mogen voeren. (Volkskrant, 9-6-1993) Vooralsnog kan dat alleen nog 
maar bij stedelijke knooppunten, zoals genoemd in de Vinex-nota en wanneer voldaan wordt 
aan een aantal voorwaarden. Men laat bet beleid over aan de lokale overheden. Er is 
daardoor geen eenduidigheid en bet gevaar is niet denkbeeldig, dat investeringen op de 
traditionele lokaties uitgesteld worden tot er meer duidelijkheid is over de vestigings
mogelijkheden in de periferie van de stad. 

2.5.3 Verschraling 

In bet laatste decennium heeft de filialisering sterk om zich been gegrepen, ten koste van 
lokaal of regionaal opererende ondernemers. Door ketens kan enerzijds efficient ingekocht 
en gedistribueerd worden, anderzijds kunnen met een goede marketing-mix in een reeks van 
steden voldoende marktsegmenten gemobiliseerd worden. Het gevolg is dat in winkelcentra 
steeds meer uniformiteit en eenzijdigheid van formules kan worden waargenomen en alles op 
elkaar gaat lijken. Logo's, puien en straten worden van Groningen tot Nice eindeloos 
gereproduceerd. 
Tegenover bet landelijk filiaalbedrijf staat bet slagvaardig opererende midden- en kleinbe
drijf. De ondernemer is direct betrokken bij de verkoop, kent de lokale voorkeuren, doet als 
bet ware door zijn contacten met de klanten van dag tot dag marktonderzoek en vult zijn 
assortiment direct aan op bet moment dat zich een specifieke vraag ontwikkelt. Zijn service 
kan veel groter zijn. (Bolt, 1989) De ontwikkeling naar kleinschaligere, gespecialiseerde 
winkels is wel te zien, maar is in kwantitatieve zin echter veel kleiner van omvang dan de 
tendens dat landelijke ketens de toon aan geven, zeker daar waar bet probleemloze goederen 
betreft. De tendens ten aanzien van een toenemende schaalvergroting, samenwerkings
intensiteit en franchising zullen ook in de toekomst doorzetten en leiden tot een algehele 
pluriformiteit van bet winkelaanbod. (Vos, 1993) Dit wordt in de hand gewerkt door bet feit 
dat ontwikkelaars en beleggers alleen die bedrijven toe laten, die inzake bet betalen van de 
huren bet minste risico opleveren en die voorts passen in bet overigens gelijkluidende 
concept van water in een centrum aanwezig behoort te zijn. (ter Hart, 1987) Gevolg hiervan 
is, dat winkelen voor de consument een bepaalde attractiviteitswaarde verliest en zakelijker 
bekeken zal worden. Dit staat haaks op de toenemende behoefte aan recreatief winkelen. 
Duidelijk is dat de verschraling moet worden aangepakt, omdat bet anders leidt tot aantas
ting van bet totale aanbod. De verschraling kan worden tegengegaan door diversiteit in bran
ches en huurprijzen. Een voorbeeld hiervan is een lage huur voor een beginnende onderne
mer met een origineel concept, die zo bijdraagt aan de kwaliteit van bet winkelcentrum in 
zijn totaliteit. 

2.6 Beleggen in winkelvastgoed 

Het brede scala aan veranderingsprocessen in zowel consumentengedrag als in winkelaan
bod, welke zich in steeds kortere perioden aan ons manifesteren, vragen om een frequente 
beleidsaanpassing van de belegger in onroerend goed. Deze wenst rendement op zijn investe
ring in de vorm van huurinkomsten, bij een gelijkblijvende waarde en indien mogelijk een 
waardestijging van bet object. 
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In de besluitvorming ten aanzien van bet beleggen in onroerend goed wordt door een grote 
belegger in Nederland de volgende hierarchie aangebracht: 
- Door hoger niveau wordt aangegeven dat er een bepaald percentage van bet eigen 

vermogen in onroerend goed moet zijn belegd. 
- Bij beleggen in onroerend goed is er een keuze tussen direct of indirect beleggen. Het 

voordeel van direct beleggen in vastgoed is, dat men binnen gegeven randvoorwaarden, 
sturing kan geven aan de optimalisering van een project, uiteraard met een navenante 
hoeveelheid werkzaarnheden. Bij bet indirect beleggen, bijvoorbeeld in een beursgeno
teerd beleggingsfonds, vindt bet management en daarmee de sturing van bet beleid ten 
aanzien van projecten door derden plaats, waardoor relatief minder eigen werkzaamheden 
nodig zijn. Een tussenvorm kan zijn dat men weliswaar direct belegt, doch bet manage
ment van bet project aan derden overlaat. 

- Ten slotte wordt de keuze gemaakt of er in woningen, kantoren of winkels belegd gaat 
worden en wat bet aandeel van de verschillende categorieen in de totale vastgoedporte
feuille is. 

BELEOOINOEN 

ajbeelding 2.3 Beslissingsboom. 

ONDERHANOSE 
LEN I NO EN 

OBUGATIES 

HYPOTliECAIRE 
LENINOEN 

MNDELEN 

ONROERENO 
GOEO 

WONING EN 

DIRECT KANTOREN 

INDIRECT WINKELS 

Als reden waarom beleggers investeren in detailhandelsprojecten, geeft van Heteren ( 1989) 
aan, dat bet risico bij detailhandelsprojecten kleiner is dan bij woningen en kantoren. Dit 
komt omdat door veelvuldig planologisch onderzoek en andere beschermende maatregelen, 
bet ontbreekt aan veel concurrentie tussen winkelcentra onderling. Naast bet relatief geringe 
risico is de kans op huurstijgingen, en dus vermogensvermeerdering, bij detailhandels
projecten groter dan bij kantoren en woningen. 

Het beleggen in winkelcentra vereist een specifieke deskundigheid. Dit geldt ook voor bet 
beheer van bet vastgoedobject. Complicaties die zich bij bet ontwikkelen van winkelcentra 
voordoen zijn bet plaatsen van branches, bereikbaarheid voor consument en bevoorrading, 
bruikbaarheid van verdiepingen, parkeren, routing van bet centrum etc. Beleggers in 
winkelcentra moeten de centra op al deze aspecten kunnen beoordelen. Daarnaast is in 
verband met de vrij grote investering per object, een grote omvang van de jaarlijks te 
beleggen middelen nodig. Om deze twee redenen zijn alleen de grote institutionele beleggers 
in staat om winkelcentra in bun portefeuille op te nemen. 

Vooral door de formule die MBO in bet verleden hanteerde, is slechts een beperkt deel van 
de grote winkelcentra in handen van beleggers. MBO is een van de grote ontwikkelaars van 
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winkelcentra in Nederland, die winkeliers de mogelijk hood om via lease-contracten 
uiteindelijk zelf in het bezit van het pand te komen. Toch is in absolute zin het aandeel van 
de beleggers in de echt grote centra indrukwekkend. Van Deelen & Rompelman (inter Hart, 
1987) gaan ervan uit dat de grootste belegger in winkelcentra het ABP zal zijn. Dit fonds 
bezit bijvoorbeeld Hoog Catharijne in Utrecht, Cityplaza in Nieuwegein en Presikhaaf in 
Arnhem. Andere grote beleggers die beleggen in winkelvastgoed zijn Nationale Nederlan
den, Philips Pensioenfondsen en PGGM. 

2. 7 Winkelcentrum-management 

Beheer van winkelcentra is een vrij jong fenomeen binnen Nederland, waarbij de rol van de 
beheerder in het verleden sterk onderbelicht is geweest. Veelal werd het beheer van het 
eigendom door een belegger zelf uitgevoerd en daar waar het door een externe organisatie 
werd uitgevoerd, werd het van ondergeschikt belang geacht aangezien het uitsluitend uitvoe
rende werkzaamheden betrof. Als zodanig betekende inschakeling van een dergelijke 
organisatie geen meerwaarde voor het onroerend goed. 

2.7.1 Verschuiving van taken 

De laatste jaren heeft er in Nederland een ontwikkeling plaatsgevonden binnen het beheer 
van met name winkelcentra, waarbij een meerwaarde voor het onroerend goed ontstaat ten 
gevolge van inschakeling van een externe organisatie. Naar Angelsaksisch model wordt de 
exploitatie meer en meer op een commerciele en marktgerichte wijze door gespecialiseerde 
organisaties uitgevoerd. Hierbij is er niet langer sprake van traditioneel beheer, maar van 
dynamisch beheer i.e. winkelcentrum-management. Deze verschuiving is mede een gevolg 
van de veranderende wijze waarop door de belegger naar de exploitatie van onroerend goed 
gekeken wordt. 

Ten aanzien van onroerend goed kan binnen de institutionele belegger van een drietal 
besluitvormings- en werkniveaus gesproken worden: de strategiebepaling, de beleidsbepaling 
en de uitvoering (zie afbeelding 2.4). Binnen deze driedeling naar strategisch-, tactisch- en 
operationeelniveau is duidelijk sprake van een dalend abstractieniveau, naarmate men dichter 
bij het dagelijkse beheer van het onroerend goed komt, dat onder de noemer 'uitvoering' 
valt. 

CJ llElEOOER [ill] MANAGEMENT· ORGANISATIE 

ajbeelding 2.4 Besluitvormingsniveaus. 
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In bet recente verleden ging bet bij de uitbestede werkzaamheden uitsluitend om die taken, 
die binnen de uitvoeringssfeer liggen. Hierbij dient dan met name aan bet reguliere techniscb 
en administratief bebeer en deels de daadwerkelijke verbuur van winkelunits gedacbt te 
worden. 
Door verscbillende oorzaken, zoals de 'back to core-business' gedacbte, de toenemende 
complexiteit van de markt voor commercieel onroerend goed en bet op de markt verscbijnen 
van professionele management-organisaties, gaan institutionele beleggers er steeds vaker toe 
over, om ook een deel van de werkzaamheden en beslissingen, die onder de categorie 
'beleid' vallen, aan derden uit te besteden. (Vries, 1992) 
Dit betekent dat de management-organisatie de waarde van bet winkelcentrum ten minste 
moet bandbaven en de kwaliteit continu dient te verbeteren. Dit gebeurt door bet onroerend 
goed te begeleiden, te anticiperen op conjuncturele scbommelingen en advies te geven aan de 
eigenaar over produkt- en beleggingsmogelijkbeden. De rol van de bebeerder is dus van uit
voerder gegroeid naar beleidsadviseur. 

2.7.2 Traditioneel beheer 

Het traditionele bebeer was en is veelal beperkt tot enerzijds bet innen van buurpenningen en 
de administratieve afwikkeling daarvan, eventueel aangevuld met andere noodzakelijke 
administratieve bandelingen, bijvoorbeeld betreffende stook- en servicekosten. Anderzijds 
speelt bet techniscb onderboud en dan met name bet dagelijks onderboud en bet verbelpen 
van klacbten en storingen een belangrijke rol bij bet traditionele bebeer. Groot onderboud en 
meer of minder ingrijpende renovaties worden bierbij veelal aan derden uitbesteed. 
De werkzaamheden binnen bet traditionele bebeer zijn uitsluitend uitvoerend van aard en 
bebben daardoor een statiscb karakter. Hoewel bet adequaat en nauwgezet uitvoeren van de 
werkzaamheden uit boofde van traditioneel bebeer noodzakelijk is en een belangrijke 
voorwaarde is voor het behalen van een goed rendement, voegt zij niets toe. Aan goed 
bebeer in de traditionele zin kan geen commerciele meerwaarde voor de belegger en bet 
betreffende onroerend goed ontleend worden. 

2. 7 .3 Dynamisch beheer van winkelcentra 

Daar waar traditioneel bebeer van winkelcentra zicb voornamelijk bezigboudt met bet 
tecbniscb en administratief bebeer en de verbuur, voegt bet dynamiscbe winkelcentrum
management bieraan marketing en promotion toe, die zicb voornamelijk op de institutionele 
promotie ricbten. Het betreft bier geen activiteiten zoals die bijvoorbeeld met Sinterklaas en 
Kerst plaatsvinden, maar de presentatie naar buiten om bet winkelcentrum een imago en 
plaats in bet marktgebied te geven. 
Het voornaamste verscbil met bet traditionele bebeer is ecbter gelegen in de toevoeging van 
bet commercieel management. Binnen winkelcentrum-management staat bet commercieel 
management centraal. Hierin worden alle diensten, activiteiten en uitvoeringen van de 
overige vier disciplines binnen bet winkelcentrum gecoordineerd en gestuurd. De vijf 
disciplines die beboren tot bet winkelcentrum-management zijn: 

- Commercieel management. 
- Promotion. 
- Tecbniscb bebeer. 
- Administratief bebeer. 
- Marketing en verbuur. 
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ajbeelding 2. 5 Winkelcentrum-management. 

In algemene zin kan winkelcentrum-management als volgt worden gedefinieerd: 

Winkelcentrum-management is bet gebeel van maatregelen, dat vooiwaarden scbept, 
waarbinnen de individuele ondememing optimaal kan functioneren en die ervoor zorgen 
dat bet winkelcentrum meer is dan de som van de samenstellende delen. Hierbij staat bet 
streven naar beboud en waar mogelijk stijging van de waarde van bet onroerend-goed 
voorop. (Vries, 1992) 

Hierna zullen de vijf disciplines binnen het winkelcentrum-management afzonderlijk kort 
worden toegelicht. 

Commercieel management 
Winkelcentrum-management ontleent zijn dynamische karakter, het belangrijkste onderscheid 
in vergelijking met traditioneel beheer, grotendeels aan de onderlinge afstemming van de 
werkzaamheden uit de diverse disciplines middels het commerciele management. Commer
cieel management is echter meer dan coordineren alleen. Het geeft richting aan wat de 
andere disciplines doen. 

Administratief beheer 
In vergelijking met het traditionele beheer is de invulling van de werkzaamheden uit hoofde 
van het administratieve beheer binnen het winkelcentrum-management daaraan gelijk. 

Technisch beheer 
De werkzaamheden uit hoofde van het technisch beheer wijken echter af van het traditionele 
beheer. Het belangrijkste verschil in deze is, dat binnen het winkelcentrum-management het 
technisch beheer niet enkel uitvoerend is, maar ook adviserend. Belangrijke aspecten zijn 
minimalisering van de stook- en servicekosten binnen het overeengekomen servicepakket en 
het adviseren, plannen en begeleiden van groot onderhoud en eventueel renovaties. 

Promotion 
De werkzaamheden uit hoofde van de promotion zijn vooral gericht op het duidelijk voor de 
consument positioneren van het winkelcentrum in de markt. Het uiteindelijk beoogde 
resultaat hiervan is het eenduidig communiceren van de sterke en aantrekkelijke aspecten van 
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bet winkelcentrum naar de consument teneinde deze als bezoeker en klant zoveel mogelijk 
aan bet winkelcentrum te binden. Het aantrekken en binden van nieuwe klanten is een 
noodzakelijke voorwaarde voor bet verkrijgen van een commercieel succesvol winkelcen
trum, zowel voor de ondernemer als voor de eigenaar. 
De werkzaamheden bestaan met name uit bet adviseren van de eigenaar en de winkeliers
verenigingen over de optimale wijze, waarop bet winkelcentrum en de daarin aanwezige 
ondernemers zicb naar de consument toe kunnen presenteren en profileren middels reclame
campagnes, acties en dergelijke. Maar ook advisering ten aanzien van sfeerbeeld en 
aankleding van bet winkelcentrum vallen onder deze deeldiscipline binnen bet winkel
centrum-management. 

Marketing en verhuur 
Binnen bet winkelcentrum-management is een belangrijke rol weggelegd voor marketing en 
verbuur. In dit kader wordt de markt- en concurrentiepositie van bet winkelcentrum voor de 
korte- en middellange termijn vastgesteld en regelmatig geactualiseerd en waar nodig 
bijgesteld middels bet regelmatig uitvoeren van marktonderzoek. Op grond van de onder
zoeksresultaten kan niet alleen een optimaal brancbepatroon voor bet winkelcentrum bepaald 
worden, maar kan tevens (binnen economiscb verantwoorde grenzen) bet maximaal baalbare 
buurprijsniveau per onderscbeiden brancbe aangegeven worden . 
Deze gegevens zijn van groot belang voor bet opstellen van een verbuurplan, waarbij bet 
uiteindelijke doel is bet optimale brancbepatroon voor bet betreffende winkelcentrum tegen 
binnen die markt baalbare brancbespecifieke marktburen te realiseren. (Vries, 1992) 
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3 Onderzoeksopzet 

In bet vorige boofdstuk is uitgebreid stil gestaan bij de exploitatiecyclus van winkelcentra, 
de diverse partijen in de belangenomgeving en de dynamiek die op een centrum van invloed 
is. Deze dynamiek boudt in, dat door veranderingen en vernieuwingen een winkelcentrum 
continu moet worden aangepast, om blijvend te kunnen voldoen aan de wensen van de 
gebruikers. Deze gebruikers bestaan enerzijds uit de consument die bet centrum bezoekt en 
anderzijds uit de ondernemers die erin gevestigd zijn. De management-organisatie moet 
tijdig op veranderingen inspelen, door actuele kennis over consumentengedrag en mogelijke 
reacties daarop van de winkeliers. Door de tijd been moet bet winkelcentrum dus in 
verscbillende opzicbten, op onderdelen mee kunnen veranderen door 'produktverbetering'. 

3. 1 Conceptueel model 

Een van de belangrijkste middelen om bet produkt winkelcentrum te kunnen leveren is bet 
gebouw. Traditioneel bebben gebouwen een statiscb karakter en is bet dienstenniveau slecbts 
tegen boge kosten aan te passen aan de veranderende vraag van de gebruikers. 
Het uiteindelijke doel van deze studie is, middels een renovatie de mogelijkheid te scbeppen 
bet winkelcentrum op onderdelen aan te kunnen passen aan de vraag naar prestaties in de 
tijd . Door bij de renovatie bepaalde elementen zo te maken dat zij in de toekomst aanpasbaar 
of vervangbaar zijn, boeven ingrijpende renovaties zoals zij tbans plaatsvinden op termijn 
minder vaak te gebeuren. 

De begrippen die betrekking bebben op bet evenwicbt tussen gevraagde en geleverde 
prestaties van winkelcentra, worden in atbeelding 3.1 weergegeven. Ze zijn gei'nventariseerd 
en gedefinieerd op basis van de literatuur en gesprekken met diverse personen, werkzaam op 
bet gebied van ontwikkeling en management van winkelcentra. In bet conceptuele model 
worden de begrippen met elkaar in verband gebracbt en wordt een lijn aangegeven waar
langs inzicbt in bet probleem kan worden verkregen. 

Bovenaan, centraal in bet conceptuele model staat de consument. De beboefte die de 
consument beeft, is van invloed op bet doen en laten van alle overige partijen. Verder zijn 
er de kansen en bedreigingen voor een winkelcentrum, welke bet rendement van bet centrum 
respectievelijk positief en negatief kunnen bei'nvloeden. 

Het produkt winkelcentrum laat zicb opsplitsen in een groot aantal kenmerken, die tezamen 
het functioneren van het centrum bepalen. Middels bouwkundige benodigdheden dient de 
verbuurder te zorgen voor de prestaties, die bet voor een buurder waard maken de buurprijs 
te willen en kunnen betalen. Deze huurder stelt aan de vraagzijde, als afgeleide van zijn 
bedrijfsproces, de eisen aan de prestaties die bet winkelcentrum moet leveren. 
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Onderzoeksopzet 

De match op tijdstip to stelt in atbeelding 3 .1 de ingebruikname van bet centrum of bet 
i:noment van renoveren voor. We gaan ervan uit dat er aan bet begin van een gebruikscyclus 
een goede afstemming bestaat tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Onder invloed 
van de tijd echter, zal deze afstemming geleidelijk slechter worden en op een gegeven 
moment zal de kwaliteit van bet centrum gedaald zijn tot aan bet acceptatieniveau. Tot op 
heden bekijkt men bet winkelcentrum daarbij als een geheel. De bezoekersaantallen en de 
omzetten stagneren of lopen terug en om dit proces tegen te gaan, wordt bet centrum dan 
ingrijpend gerenoveerd. 
In werkelijkheid is zowel de vraag als bet aanbod gedifferentieerd. Dit betekent dat een deel 
van de vraag betrekking heeft op een deel van bet aanbod. In bet model is dit weergeven 
door de verschillende arceringen. De donkergrijze vlakken hebben betrekking op elementen 
die een lange gebruikstermijn hebben, de lichtgrijze vlakken op de elementen met een 
middellange gebruikstermijn en de witte vlakken op de elementen met een korte gebruikster
mijn. Door een onderscheid te maken naar categorieen van gebouw-elementen waarop de 
vraag betrekking heeft, kunnen er verschillende matches plaatsvinden met elk een eigen 
cyclus. 

3. 2 Plan van aanpak 

De stappen die tijdens bet onderzoek zijn doorlopen zijn als volgt schematisch weer te 
geven: 
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3.3 Analysekader 

De ingrepen die bij de renovatie van winkelcentra worden gerealiseerd kunnen naar aard 
sterk verschillen. Ze zijn te onderscheiden naar drie hoofdvormen: 

- Ruimtelijke aanpassingen. 
- Functionele aanpassingen. 
- Visuele aanpassingen. 

Het onderscheid naar deze hoofdvormen is er op gericht dat ingrepen onafhankelijk van 
elkaar gedaan kunnen worden. In de praktijk zal een ingreep zelden op zichzelf staan, maar 
een combinatie zijn van de hoofdvormen. 
Binnen de hoofdvormen is er sprake van diverse aspecten, die in atbeelding 3.2 zijn 
weergegeven. 

Kan de flexibiliteit van een winkelcentrum worden verbeterd middels een renovatie? Om die 
vraag te kunnen beantwoorden moet eerst nagegaan worden wat de aanpassingsbehoeften, 
die zich vanuit het commerciele proces aandienen, in fysieke zin feitelijk betekenen. Om het 
gewenste inzicht in de aard van de aanpassingsbehoeften te verwerven, zijn acht renovatie
projecten geanalyseerd. Het resultaat van deze case studies zal in het volgende hoofdstuk 
worden besproken. 

lnteme presentatie. 
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ajbeelding 3.2 Analysekader. 

Onderzoeksopzet 

Wijzigingen in bet volume kunnen een uitbreiding of gedeel
telijk afstoting van bet centrum betekenen, zowel van be
bouwde als onbebouwde delen. 

Wijzigingen in de lay-out betekenen een verandering van de 
plattegrond van bet winkelcentrum. 

Wijzigingen van de ruimtelijke indeling binnen bet bestaande 
oppervlak gebeuren door middel van bet (ver)plaatsen of 
wegnemen van winkelscheidende wanden. 

Aile wijzigingen die betrekking bebben op de parkeersituatie 
bij bet winkelcentrum. 

Dit betreft wijzigen van bet brancbepatroon waarbij de pan
den niet noodzakelijkerwijze een ruimtelijke ingreep boeven 
te ondergaan. 

Hier gaat bet om wijzigingen in de manier waarop de consu
ment bij bet winkelcentrum kan komen. 

Wijziging in de routing betekent dat de consument op een 
andere manier door bet centrum wordt geleid. 

Deze maatregelen betreffen wijzigingen in zowel bet ver
blijfsklimaat als de fysiscbe bebaaglijkheid. 

Dit zijn veranderingen in bet openbare binnengebied van bet 
centrum die van invloed zijn op bet sfeerbeeld, zoals vloeren, 
plafonds, bankjes e.d. 

Dit zijn veranderingen die de uitstraling van bet centrum naar 
buiten toe bepalen, zoals entrees, gevels etc. 
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4 Historische analyse 

Om te achterhalen wat er bij de renovatie van winkelcentra in fysieke zin gebeurt en welke 
redenen daaraan ten grondslag liggen, is een achttal renovatieprojecten onderzocht. De keuze 
van de acht cases is gebaseerd op het voorhanden zijn van de gewenste informatie, de grote 
gelijkenis van bet type ingrepen dat gedaan is en daarnaast de specifieke problemen die zich 
in elk project voordeden. Het betreft de volgende winkelcentra: 

t • renovatie 2• renovatie 

planfase gereed planfase gereed 

CRIMPENHOF Krimpen a/d IJssel • 
ELZASPASSAGE Helmond • 
HESSEPLAA TS Rotterdam • 
KANALENEILAND Utrecht • 
PRESIKHAAF Arnhem • 
DE ROSELAAR Roosendaal • 
SCHOUWBURGPROMENADE Tilburg • 
WILLEM EGGERT Purmerend • 

ajbeelding 4.1 Projectstadium cases per einde 1994. 

4. 1 Aanleiding tot renovatie 

Het moment waarop de noodzaak tot het renoveren van winkelcentra zich aandient, is 
afuankelijk van interne- en externe factoren. De interne factoren betreffen het winkelcentrum 
zelf. De externe factoren zijn de invloedsfactoren die van buitenaf op het centrum inwerken. 
Deze laatste zijn onder te verdelen naar ontwikkelingen in het marktgebied en de concurren
tie van andere winkelcentra. 

• Concurrentie van andere winkelcentra 
Een van de belangrijkste trends in bet consumentengedrag is een uitvloeisel van de toegeno
men automobiliteit. Door bet grotere autobezit zijn mensen in staat om bun horizon te 
verbreden en hoeven zij hun aankopen niet noodzakelijkerwijze dicht bij huis te doen. 
Hierdoor is de keuze tussen verschillende centra groter en dat maakt de consument minder 
winkeltrouw. In alle cases zie je dat de renovatie van een concurrerend centrum of de komst 
van een nieuw winkelcentrum de eigen positie aantast. 

• Ontwikkelingen in bet marktgebied 
Naast de grotere concurrentie van andere centra, kunnen ook ontwikkelingen in het 
marktgebied debet zijn aan de afname van bet verzorgingsgebied. Wijzigingen in de bevol
kingsopbouw als een toenemende vergrijzing zorgen voor een ander winkelgedrag en 
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bestedingspatroon van de consument. Deze factoren manifesteerden zich onder andere in 
Arnhem en Krimpen a/d IJssel. Ontwikkelingen in bet marktgebied kunnen ook kansen 
bieden aan bet winkelcentrum. Door bet bouwen van nieuwe woonwijken zoals in Purme
rend en Utrecht neemt de bevolkingsomvang en daarmee de potentiele bezoekersaantallen 
toe. 

De exteme factoren zorgen ervoor dat de intrinsieke kwaliteit van bet centrum op een 
gegeven moment niet meer toereikend is om aan de vraag van de gebruikers te voldoen. Dit 
betekent dat de consument korter in bet centrum gaat verblijven of helemaal niet meer komt 
en zijn aankopen elders gaat doen. Dit leidt tot een daling van de individuele omzetten, 
hetgeen uiteindelijk resulteert in een toename van de leegstand. Hierdoor neemt bet rende
ment van de belegger op zijn investering af. 

Om de te leveren prestaties van bet winkelcentrum weer boven de lijn van de gevraagde 
prestaties te krijgen, zal een renovatie van bet centrum noodzakelijk zijn. De ingrepen die 
hierbij in de onderzochte gevallen gedaan zijn, zullen hiema worden besproken. 

4. 2 Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Bij alle cases, met uitzondering van de Hesseplaats, is er sprake van een vergroting van bet 
totale vloeroppervlak. Dit is gerealiseerd door uitbreiding buiten de schil van bet winkelcen
trum en door verdichting, binnen de schil van bet centrum. Een drietal redenen, die alien 
afgeleide zijn van functionele eisen, liggen ten grondslag aan de uitbreiding: 

- Creeren van een betere routing. 
Om bet winkelcentrum een betere routing te verscbaffen worden bepaalde delen van bet 
centrum bebouwd. Een verdere toelicbting bierop volgt bij bet aspect 'lay-out'. 
Behalve bij de Hesseplaats en de Scbouwburgpromenade was bet nodig om ten beboeve 
van de routing delen van bet centrum te slopen. Het gaat dan voomamelijk om bet 
verbreden van entreepartijen of bet creeren van nieuwe passages zoals bij de Roselaar en 
bet Willem Eggert Centrum. 

- Verbeteren van bet totale winkelaanbod. 
De verwachting die de consument thans van een winkelcentrum heeft, is gebaseerd op 
'kijken, vergelijken en verblijven'. Dit houdt een centrum in, met ruime keuze en 
plezierig in sfeer en ambiance. De behoefte aan een ruime keuze betekent, dat de grote 
centra groeien, ten koste van de slecht functionerende, kleine buurtvoorzieningen. Het 
duidelijkst is dit te zien bij Kanaleneiland, waar de gemeente bepaald heeft dat bet als 
stadsdeelcentrum mag gaan functioneren ten koste van een aantal buurtstrips. Niet alleen 
grote winkels worden toegevoegd, maar ook winkelruimte voor kleine ondememers die 
de belevingswaarde verhogen. 

- Schaalvergroting van zittende ondememers. 
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Bedrijven, en dan met name de supermarkten, wensen een groter oppervlak als gevolg 
van een ruimer assortiment en om betere presentatiemogelijkheden te scheppen. Aan deze 
wens wordt tegemoet gekomen door bet vergroten van bet bestaande pand, of een nieuw 
pand elders in bet centrum. 



Historische analyse 

Daarnaast wordt een uitbreiding van bet winkelcentrum vaak doorgevoerd om de renovatie
kosten mee te belpen opvangen. De opbrengsten van de nieuw te verburen ruimten worden 
gedeeltelijk gebruikt om bij te dragen aan de renovatie van bet 'oude' winkelcentrum. 

Op de Hesseplaats na, bestond elk onderzocbt centrum uit een combinatie van winkelen en 
wonen of zijn er met de renovatie woningen aan bet complex toegevoegd. Daar waar er 
nieuwe woningen zijn bijgebouwd, is dit voornamelijk een initiatief van de gemeente 
geweest om de sociale controle te vergroten, maar vooral om opbrengsten uit de verkoop 
van de grond te kunnen balen. Daar waar de woningen al deel uit maakten van bet centrum, 
zie je dat deze een beperkende invloed bebben op bet renovatieproces . Bij Crimpenhof beeft 
de inspraak van de bewoners boven bet centrum geleid tot een aanpassing in de vorm van de 
kapconstructie. Bij Presikhaaf kon bet centrale plein niet worden overkapt in verband met 
eisen van de brandweer ten aanzien van de woningen boven bet centrum. 
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CJ bestaande bebouwing 
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ajbeelding 4.2 Uitbreiding en verdichting. 

Lay-out 

® 

+ 

Vijf van de acbt onderzocbte winkelcentra badden een onduidelijke boofdopzet. De onover
dekte, uit de jaren zestig daterende centra zijn oorspronkelijk opgebouwd uit losse blokken, 
die geen samenbang bebben. Hierbij beeft de consument op vele plaatsen toegang tot bet 
centrum, via een van de vele openingen tussen de blokken. Om bet complex tot een gebeel 
te maken, wordt in alle gevallen bet aantal entrees verminderd en zodoende de routing 
verbeterd. (zie verder onder routing) 
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Indeling 
Of er indelingswijzigingen optreden is atbankelijk van de fysieke mogelijkheden van het 
centrum. Zo wordt Kanaleneiland bijvoorbeeld compleet op z'n kop gezet, terwijl bij 
Crimpenhof vrijwel geen wijzigingen mogelijk waren vanwege de kolomstructuur. 
Indien een wijziging in de routing ten koste gaat van winkeloppervlak zoals bij het Willem 
Eggert Centrum, dan kan dit gecompenseerd worden door een andere indeling van het 
overgebleven oppervlak. Ook ondernemers die willen inspelen op specifieke ontwikkelingen 
binnen de detailhandel, als branchespecialisatie en schaalvergroting, kunnen op deze manier 
de grootte van het pand aanpassen. De food-court opzet is ook een vorm van indelingswijzi
ging, maar deze zal bij de functionele aanpassingen besproken worden. 
Bij Crimpenhof, Kanaleneiland en Presikhaaf werden grote winkelruimten, die verlaten 
waren door supermarkten en een warenhuis, opnieuw verkaveld tot kleine units. 

Parkeervoorzieningen 
Doordat bij alle renovaties het winkeloppervlak wordt vergroot komt er een grotere bezoe
kersstroom naar het centrum, waaronder vele consumenten met de auto. Samen met de 
toegenomen automobiliteit betekent dit een behoefte aan meer parkeerplaatsen. Behalve bij 
Presikhaaf en de Hesseplaats, die een overcapaciteit hadden aan parkeerplaatsen, worden 
meer plaatsen gecreeerd door een groter oppervlak ten behoeve van parkeerplaatsen en door 
het beschikbare oppervlak efficienter in te richten. Bij het Willem Eggert Centrum is het 
extra oppervlak gerealiseerd door de komst van een nieuwe laag op de bestaande parkeerga
rage. 

4.3 Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Uitgangspunt voor de branchering van een winkelcentrum is de functie die het in zijn 
verzorgingsgebied vervult. Atbankelijk van de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied zal 
de functie van het winkelcentrum worden vastgesteld, waar vervolgens het branche-patroon 
op moet worden afgestemd. In een vergrijzende wijk zal het winkelaanbod anders moeten 
zijn dan bijvoorbeeld in een stadscentrum, met modezaken voor de jeugd waar de stereo op 
tien staat. 

In alle cases komt er meer differentiatie in het winkelaanbod; het aantal trekkers wordt 
vergroot, de bestaande branches· worden evenwichtig over het centrum verdeeld en ontbre
kende branches worden toegevoegd. De publiekstrekkers als de supermarkten en bekende 
namen zoals Hema komen op strategische plaatsen te liggen, veelal aan de uiteinden van de 
passages. Tussen de trekkers komen sub-trekkers als Blokker en Zeeman, waardoor er een 
gelijkmatige verdeling van de bezoekersstroom over het centrum komt. Oat trekkers niet 
altijd in het centrum zelf hoeven te liggen, zie je bijvoorbeeld bij het Willem Eggert 
Centrum en de Elzaspassage waar een eigen vestiging van C&A een trekkersrol vervult. In 
alle cases zie je dat steeds meer landelijk opererende formules het beeld in de centra 
bepalen. In Crimpenhof is deze verschraling tegengegaan door naast Hema, geen extra 
ketens aan te trekken. Het centrum was sterk door . de plaatselijke ondernemers, die voor de 
noodzakelijke 'couleur locale' zorgen, waardoor het centrum zich kan onderscheiden van de 
rest. 

Niet altijd worden de branches verdeeld over het centrum. Soms worden ze juist bewust 
geclusterd om zo gezamenlijk een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen. Wellicht de 
bekendste clustering van branches is de zogenaamde food-court, die in de helft van de cases 
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is gemaakt. Dit is een concentratie van vers-specialisten, die zicb door bun aanbod onder
scheiden van de supermarkten. Het food-court is een winkel zonder drempels, met een 
gezamenlijke vloer, plafonds en verlichting, waardoor bet naar buiten toe een gezicbt beeft. 
Binnen beeft ieder een eigen gezicbt waarin zijn specialisme tot uitdrukking komt door een 
duidelijk onderscbeidende inricbting per ondernemer. In alle cases is er een kleinscbalige 
borecavoorziening aanwezig. 

Foodcourt. 

Een scbeiding van de food- en non-food winkels is een belangrijke trend. Vroeger was alles 
veel meer gespreid: de bakker aan de ene kant van bet centrum, de slager aan de andere 
kant en de groenteman weer ergens anders . Het idee was dat de consument dan door bet 
bele centrum moest lopen en zo met de non-food winkels geconfronteerd werd. Maar er is 
tbans een groot verscbil tussen boodscbappen doen en winkelen. Boodscbappen doen is voor 
velen een noodzakelijk kwaad, winkelen een recreatieve bezigbeid. 

Om in te spelen op de beboefte aan recreatief winkelen en om de verblijfsduur van de 
consument te verlengen wordt er in zes van de acbt cases dagboreca toegevoegd. Dit is dan 
een coffeesbop of croissanterie met veelal een terras. In de meeste gevallen is dit terras op 
een plein gelegen, zodat bet een duidelijke rustfunctie krijgt. 

Bereikbaarheid 
In samenhang met de vernieuwde parkeervoorzieningen is ook de aansluiting op de 
infrastructuur in de omgeving van bet centrum verbeterd. Niet alleen aan de automobilist, 
maar ook aan de overige vormen van vervoer wordt bij de renovaties aandacbt besteed. 
Voor de fietsers komen er altijd fietsenklemmen bij de entrees en daarnaast in drie cases een 
bewaakte fietsenstalling. Het openbaar vervoer wordt in zes van de acbt gevallen vertegen
woordigd door de bus. Een uitzondering bierop is de Hesseplaats, die een metrostation voor 
de deur beeft. De baltes komen dicbt bij een entree, waardoor de reiziger onbelemmerd bet 
centrum kan bereiken. Deze ingreep geldt niet voor de Elzaspassage, die in de binnenstad 
van Helmond ligt, op enige loopafstand van de busbaltes. 

Routing 
Als gevolg van bet verbeteren van de lay-out wordt de consument op een prettige wijze 
tangs zoveel mogelijk winkels geleid, door een duidelijke samenhang van de plaats van de 
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entrees en de passages. Hierbij wordt er rekening mee gehouden, dat de entrees die over 
blijven goed toegankelijk zijn, ook voor minder valide bezoekers. Ten aanzien van de 
supermarkten, die aan de buitenzijde van de centra gevestigd zijn of daarnaar verplaatst zijn, 
geldt dat deze direct bereikbaar zijn gemaakt vanaf de parkeerplaatsen, zodat de consument 
niet met de boodschappen door het hele centrum hoeft te zeulen en de wekelijkse bulkaanko
pen meteen in de auto kan laden. Bijvoorbeeld de Edah vestiging in Crimpenhof heeft een 
eigen entree, buiten de toegangsdeuren van het centrum. 

In alle cases wordt de routing verbeterd, omdat de consument zich niet happy voelt bij een 
onduidelijke structuur. Hij moet zich dan namelijk concentreren op zijn orientatie. Deze con
centratie kan dan niet worden aangewend voor de zaken waar bet om gaat. Via een 
duidelijke hoofdopzet, met logische en directe looproutes moet de consument bet gevoel 
worden gegeven dat hij weet waar hij is. Hierbij spelen ook overzichtsplattegronden en 
bewegwijzering een rol. Deze maken deel uit van de interne presentatie. 

Plein als rustpunt. 

Bij Crimpenhof, Kanaleneiland en de Roselaar waren de passages zodanig breed, dat de 
bezoeker niet in een gang de winkelfronten aan beide zijden kon bekijken. Hierdoor is er 
sprake van enkelzijdig winkelen. Om het tweezijdig winkelen te bevorderen worden de 
passages versmald door de winkelpuien naar voren te brengen of door kiosken te plaatsen in 
de passage. Dezelfde ingreep zie je ook bij de grote pleinen. De consument, die een zekere 
pleinvrees heeft, voelt zich bier niet prettig en steekt bijvoorbeeld de vierkante pleinen 
diagonaal over, waardoor er in de hoeken niet wordt verkocht. Om dit op te lossen worden 
de pleinen volgebouwd, waarbij er een kleinschalig plein over blijft. Deze pleintjes hebben 
dan een rust- en orientatiefunctie. Bij de Schouwburgpromenade is het tweezijdig winkelen 
bevorderd door aan de nog niet bebouwde zijde van de passage kiosken te plaatsen. 
Met het versmallen van de passages is het probleem ten aanzien van enkelzijdig winkelen 
niet automatisch opgelost. Er moet dan aan beide zijden van de passage wel wat te beleven 
zijn. Bij Crimpenhof bijvoorbeeld is er een 'dood' gedeelte van de passage, doordat het 
winkelfront onderbroken wordt door een blinde gevel aan de ene kant en een gesloten pui 
van een juwelierszaak aan de andere kant. 

Comfort, netheid en veiligheid 
Bij deze ingrepen is er een splitsing te maken in de overdekte en de niet-overdekte centra. 
Het grote probleem bij de onoverdekte centra uit de jaren zestig is, dat de bezoekers bloot 
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staan aan de veranderlijke weersomstandigheden in Nederland. Regen en windhinder zijn 
hierbij de grootste boosdoeners. De luifels die een beschermende functie zouden moeten 
hebben functioneren niet, doordat de regen eronder waait. Met uitzondering van de Hesse
plaats worden al de centra uit de case studies overkapt. Hierdoor wordt bet centrum 
'klimaatbestendiger' en kan bet sfeerrijker aangekleed worden waardoor de gemiddelde 
verblijfsduur verlengd wordt. Een nadeel van bet overkappen is dat bet in de zomer al snel 
benauwd wordt onder de kap. Dit zou op te lossen zijn door een goede klimaatbeheersings
installatie, maar deze wordt echter in een te laat stadium bij de renovatie-opzet betrokken. 

Typisch winkelcentrum 
uit de jaren zestig. 

De Hesseplaats is bet enige onderzochte centrum, dat bij de renovatie niet is overkapt, maar 
slechts van nieuwe luifels is voorzien. De functie van wijkwinkelcentrum maakte bet niet 
noodzakelijk bet centrum te overkappen en bovendien liet bet renovatiebudget deze dure 
ingreep niet toe. Het budget kwam geheel uit de pot groot onderhoud, doordat er geen extra 
opbrengsten uit nieuw te bouwen vierkante meters te halen was. Desondanks is bet een goed 
functionerend winkelcentrum met een prettige uitstraling. Het niet overdekken heeft ook 
andere voordelen. Het leidt tot lagere servicekosten, omdat de controle van bet openbaar 
gebied bij de gemeente licht en minder strenge eisen door de brandweer worden gesteld. 
Voor grotere panden stijgen de servicekosten bij overkapping tot onevenredige hoogte door 
de verdeelsleutel naar oppervlakte, terwijl de kleine winkels er meer profijt van hebben. 

Het Willem Eggert Centrum en de Roselaar, na de eerste renovatie, zijn overdekte centra uit 
de jaren zeventig die introvert zijn opgezet. Ze hebben op geen enkele wijze contact met 
buiten. Het klimaat wordt dan ook geheel geregeld door installaties. Op bet moment dat er 
gerenoveerd wordt zijn de klimaatinstallaties drastisch aan verbetering of vervanging toe. Dit 
geldt ook voor de verlichting, die bij de interne presentatie wordt besproken. 

Bij alle cases neemt bet veiligheidsaspect een belangrijke plaats in. Door de overzichtelijkere 
lay-out met een beperkt aantal entrees is criminaliteit en vandalisme beter in de hand te 
houden. Als bet centrum overdekt wordt, bestaat er de mogelijkheid om bet buiten de 
winkeltijden af te sluiten. Door bet betrekken van woningen boven of in de omgeving van 
een winkelcentrum kunnen de bewoners een zekere sociale controle uitvoeren. 
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4.4 Visuele aanpassingen 

Interne presentatie 
De winkelcentra in de onderzochte gevallen zijn gebouwd volgens trend-gevoelige opvattin
gen of met trend-gevoelige materialen. Voorbeelden zijn de donkere luifel- en schrootjesperi
ode uit de jaren zestig, te zien bij Crimpenhof en Kanaleneiland en de introverte overdekte 
winkelcentra zonder daglichttoetreding uit de jaren zeventig, het Willem Eggert Centrum en 
in mindere mate de Roselaar. Deze huiskamercultuur, waarbij de passages donker zijn en het 
licht vanuit de winkels moet komen is thans achterhaald. Je ziet dan ook dat op alle 
mogelijke wijzen licht in het centrum wordt gebracht, zowel door daglicht als door 
kunstlicht. 

Bij de overige, onoverdekte centra uit de zestiger jaren worden de luifels van lichtgekleurde 
beplating voorzien, vervangen door nieuwe doorzichtige luifels of door een lichtdoorlatende 
kapconstructie. Door het overdekken van een centrum wordt er een binnensfeer gecreeerd, 
waarbij dan ook andere inrichtingselementen horen. De kapconstructie biedt de mogelijkheid 
tot het ophangen van decoratie materiaal. 
Bij de Elzaspassage, Kanaleneiland en de Roselaar komt er op een gedeelte van het centrum 
een tweede verdieping. Om deze goed en zichtbaar te ontsluiten, wordt er een opvallende 
panorama-lift geplaatst. 

Bij alle centra, met uitzondering van de Hesseplaats, vindt er vervanging plaats van de oude, 
donkere vloerafwerking door een nieuwe, lichte afwerking. Verder worden plafonds en 
kolombekleding vervangen door lichter gekleurde materialen. Het gehele centrum krijgt een 
nieuwe, uniforme kleurstelling. 

Overdekte passage. 

Met uitzondering van de Hesseplaats worden inrichtingselementen als bankjes, afvalbakken, 
groenvoorziening, maar ook telefoons en kunstwerken vervangen. 

Aanpassingen aan de individuele units betreffen in alle cases de winkelpuien en het interieur. 
Indien het centrum overkapt wordt kunnen winkels een aantrekkelijkere presentatie krijgen 
door het toepassen van een open pui, waardoor de psychologische drempel voor de consu
ment wordt verlaagd. 
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Externe presentatie 
De onderzocbte centra bebben van oorsprong een introvert karakter. Ze zijn naar binnen 
gericbt en zijn als winkelcentrum niet goed berkenbaar. De ingrepen bebben allen tot doel de 
berkenbaarbeid en de uitstraling te verbogen. Een van de belangrijkste middelen om bet 
centrum een gezicbt te geven is bet accentueren van de entreepartijen, dat dan ook in alle 
gevallen is toegepast. De entrees inoeten opvallen zodat de bezoeker weet waar bij bet 
complex kan betreden en ze moeten een duidelijke relatie met binnen bebben. Aan de 
buitenzijde, met name in de entreepartij, wordt bet vernieuwde logo of beeldmerk geplaatst, 
dat bet centrum een eigen identiteit geeft. Ook vlaggenplannen of attentiebakens zoals bij de 
Hesseplaats dragen bier toe bij. 
Blinde gevels geven een weinig aantrekkelijk aanblik. Bij Crimpenhof, Kanaleneiland en bet 
Willem Eggert Centrum worden bier winkels geplaatst, waardoor bet centrum een meer 
extrovert karakter krijgt. In atbeelding 4.3 zijn de ingrepen van alle cases kort samengevat. 

Entree Elzaspassage. 

Entree 
Schouwburgpromenade. 
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CRIMPENHOF 

ELZASPASSAGE 

HESSEPLAA TS 

KANALENEILAND 

PRESIKHAAF 

DE ROSELAAR (I) 

DE ROSELAAR (2) 

SCHOUWBURG
PROMENADE 

WILLEM EGGERT 

SAMENVATilNG 

Ruimtelijk 

Volume Lay-out lndeling 

Uitbreiding van de drie su- Venninderen aantal entrees en Beperkte wijzigingen van de 
indeling. permarkten buiten de grenzen volbouwen pleinen. 

van bet centrum, verdicbting 
door bebouwen van bet plein 
en enkele entrees. 

Verdubbeling van bet ver
koopoppervlak door u'itbrei
ding naast de oude passage. 

Uitbreiding van een super
markt, net voor de renovatie. 

Uitbreiding en verdicbting. 

Verdicbting door dicbtbou
wen entrees. 

Verdicbting door dicbtbou
wen entrees en kiosken op 
pleinen. 

Uitbreidingen aan drie zijden 
van bet centrum en verdicb
ting door bet naar voren 
brengen van puien. 

Verdicbting door plaatsen 
van kiosken. 

Uitbreiding op bet buiten
plein, met een directe verbin
ding naar bet centrum. 

Uitbreiding en verdicbting: 
- groter winkelaanbod 
- betere routing 
- uitbreiding ondememers 
- kostendrager renovatie 

Uitbreiding van de bestaande 
looproute door aanbouw. 

Van een U-vorm naar een 
carre, versmallen brede passa
ges. 

Aaneengesloten bewinkeling 
door dicbtbouwen entrees. 

Aaneengesloten bewinkeling 
door dicbtbouwen entrees en 
bebouwen pleinen. 

Vee! indelingswijzigingen. 

Grote units opdelen in ldei
nere. 

Versmallen brede passages en Als gevolg van de nieuwe 
reduceren pleinen. Verder ver- passages ook veel indelings-
minderen van bet aantal en- wijzingen. 
trees. 

Door de kiosken aan de niet 
bebouwde zijde van de passa
ge ontstaat er tweezijdig win
kelen. 

De routing in bet centrum is 
sterk verbeterd, door een logi
scbe structuur te creeren 

Verbeteren van de routing en 
lay-out door bet versmallen 
van brede passages, volbou
wen van pleinen en reduceren 
van bet aantal entrees. 

Voor een betere lay-out waren 
veel indelingswijzingen nood
zakelijk. 

Om in te spelen op brancbe
specifieke ontwikkelingen en 
om een wijziging in de routing 
mogelijk te maken, worden 
units berverkaveld. 

ajbeelding 4.3 Samenvatting cases. 

Parkeervoorzieningen 

Vergroting van bet parkeerop
pervlak en een efficientere 
indeling van bet terrein. 

Parkeergarage onder bet nieu
we gedeelte. 

Openstellen parkeergarage. 

Parkeergarage boven de nieu
we supermarkt. 

Parkeergarage met meerdere 
lagen op bet voormalig par
keerterrein. 

De bestaande parkeergarage is 
uitgebreid met een extra par
keerlaag. 

Samen met de uitbreiding van 
bet verkoopoppervlak en door 
de toegenomen automobiliteit 
wordt bet aantal parkeerplaat
sen vergroot. 



Bereikbaarheid 

Betere aansluiting op de 
bushaltes en plaatsing van 
fietsenrekken. 

Verbeteren bereikbaarheid 
voor diverse vervoersvor-
men. 

Verplaatsen busstation en 
aanleg overdekte fietsen-
stalling. 

Naast de bereikbaarheid 
per auto, wordt er bij de 
renovaties meer aandacht 
besteed aan voetgangers, 
fietsers en het openbaar 
vervoer. 

Functioneel 

Commerciele structuur 

Evenwichtere verdeling en 
uitbreiding van het aantal 
branches. 

Uitbreiding van de bran-
ches in het nieuwe gedeel-
te. 

Betere brancheverdeling en 
aanvulling. Clustering 
versspecialisten tot food-
court. 

Betere verdeling van de 
branches. 

Betere brancheverdeling en 
aanvulling. Clustering 
versspecialisten tot food-
court. 

Aanvulling met mode en 
foodspeciaalzaken in de 
kiosken. 

Voornamelijk op de ver-
dieping is het winkelaan-
bod versterkt, door een 
food-court en een andere 
trekker. 

Om de commerciele struc
tuur te optimaliseren vindt 
er een betere verdeling 
plaats van de aanwezige 
branches en daar waar 
nodig wordt de structuur 
aangevuld met ontbrekende 
branches. In de helft van 
de gevallen worden de 
versspecialisten geclusterd 
tot een food-court. 

ajbeelding 4.3 (vervolg). 

Comfort 

Overkappen van het 
gehele centrum. 

Overkappen van het 
gehele centrum. 

De luifels zijn vervangen 
door nieuwe. 

Overkappen gehele cen-
trum. 

Overkappen centrale pas-
sage. 

Overkappen van het 
gehele centrum en aan-
brengen klimaatinstalla-
tie. 

Gedeeltelijk vervangen 
van de kapconstructie. 

Aanbrengen van een kap-
constructie tussen de 
bestaande winkels en de 
nieuwe kiosken. 

Nieuwe verlichting en 
klimaatinstallatie. Dag-
lichtinbreng is gesimu-
leerd door kunstlicht. 

De open centra worden 
van een kapconstructie 
voorzien, bij uitzondering 
worden alleen de luifels 
vervangen. 
De gesloten centra kri j-
g en aanpassingen aan de 
bestaande kap en installa
ties. 

Visueel 

Interne presentatie 

Nieuwe vloeren, verwijderen 
oude luifels en aanbrengen 
kapconstructie. 

Nieuwe vloeren, verwijderen 
oude luifels en aanbrengen 
kapconstructie. 

Door de nieuwe luifels is er 
een modernere presentatie 
gekomen, inclusief verlich-
ting. 

Nieuwe vloeren, kolombekle-
ding en inrichtingselementen. 

Nieuwe aankleding en inrich-
ting in overdekte passage. 

Vervanging van de bestrating 
door een gladde vloer en 
nieuwe inrichtingselementen. 

De plafonds worden opnieuw 
bekleed en op sommige 
plaatsen verhoogd. De sier-
vloeren worden vervangen en 
nieuwe inrichtingselementen 
geplaatst. 

Nieuwe bestrating en inrich-
tingselementen, vooral kunst, 
onder de overkapping. 

Vloeren, plafonds etc. zijn 
alien vernieuwd. 

De overgang van open naar 
gesloten centra gaat gepaard 
met een transforrnatie van 
buiten- naar binnensfeer. Dit 
betekent andere vloeren, pla
fonds, kolombekleding en 
inrichting. Deze ingrepen 
vinden eveneens plaats bij 
overdekte centra. 

Externe presentatie 

Accentueren van de entrees, in 
beperkte mate verfraaien van de 
buitengevels. Nieuw logo op de 
entree. 

Accentueren van de entrees en 
aan een zijde winkels aan de 
buitenkant 

De achterkanten van de winkels 
zijn opgeknapt, de entrees zijn 
geaccentueerd en er is een 
attentiebaken geplaatst, met 
daarop het nieuwe logo. 

Elke gevel wordt afgestemd op 
zijn functie, athankelijk of deze 
aan de doorgaande- of de toe-
voerroute ligt. 

Accentueren entrees, met daar-
op het nieuwe logo. Verder 
boeiboorden in de nieuwe 
huiskleur. 

Accentueren van de entrees en 
doortrekken beluifeling. Nieuw 
logo op het dak boven de en-
tree. 

Het centrum wordt door de 
nieuwe bebouwing voor een 
groot deel ingepakt, waardoor 
de vormgeving moderener 
wordt. De entrees worden geac-
centueerd. 

Het centrum valt nu op door de 
kap en het logo op de gevels. 

Aan de buitenzijde is de in-
gangspartij benadrukt, door 
deze over twee verdiepingen 
door te trekken. 

De herkenbaarheid wordt voor
namelijk vergroot door het ac
centueren van de entrees, met 
daarop aangebracht een nieuw 
logo. 
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4.5 Beperkende factoren bij de renovaties 

In het voorgaande zijn de ingrepen besproken, zoals die bij de acht cases zijn verricht. 
Aangezien renoveren van winkelcentra ook het doen van concessies inhoudt, zullen in deze 
laatste paragraaf de factoren worden toegelicht, die een beperkende invloed hebben gehad op 
de renovatieplannen. Dit zijn de: 

- Consument. 
Ondernemers. 

- Overheid. 
- Bewoners. 
- Financiele middelen. 

De consument 
Een renovatieplan wordt door de ontwikkelaar afgestemd op de behoeften van de consumen
ten in het verzorgingsgebied. Een plan voor Kanaleneiland in een wijk met veel allochtonen, 
wijkt qua aanbod en sfeer duidelijk af van het Willem Eggert Centrum in Purmerend, waar 
veel mensen atkomstig uit Amsterdam zijn gaan wonen. Het inspelen op de lokale situatie 
gaat samen met algemene trends als schaalvergroting en het verbeteren van de routing, die in 
alle cases te zien zijn. 

De ondernemers 
Door de ontwikkelaar wordt een branchepatroon gemaakt, waarbij het totale centrum 
optimaal functioneert. De individuele ondernemer met een goed lopende zaak, die ten 
behoeve van het algemeen belang van zijn oude stek weg moet, zal dit niet altijd zonder slag 
of stoot doen. Het Chinese restaurant in de Roselaar bijvoorbeeld, was alleen tegen een hoge 
atkoopsom bereid te verplaatsen. Omdat dit economisch niet haalbaar was, heeft men de 
ideale routing moeten aanpassen. 
Indien het winkelcentrum niet in handen is van een eigenaar, maar er sprake is van 
versnipperd eigendom, dan zijn de problemen nog groter. Net als in Crimpenhof met zijn 16 
verschillende eigenaren, komt elke eigenaar voor zijn eigen belangen op en heeft zo invloed 
op het totale resultaat. Men zag daar niet de noodzaak tot renoveren en toen het proces door 
de grootste eigenaar eenmaal in gang was gezet, koste het de grootste moeite alle neuzen 
dezelfde kant op te laten wijzen. Eigen bezit is dus een factor waar je rekening mee moet 
houden en die beperkingen in de ontwikkeling op kan leveren. 

De overheid 
De parkeervoorzieningen, in veel gevallen de levensader van een winkelcentrum, behoren tot 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. De overheid voert een anti-autobeleid, dat kan 
conflicteren met de commerciele belangen. In het geval van parkeergarages en parkeerdek
ken heeft de gemeente minder invloed. 

Doordat in een bestemmingsplan vastligt waar er wel en geen bebouwing mag komen, heeft 
de gemeente invloed op de lay-out van een winkelcentrum. Indien het bestemmingsplan 
strookt met het renovatieplan, zoals in Presikhaaf waar het grote plein niet bebouwd mocht 
worden, belnvloed de gemeente de plannen dus negatief. 

De derde invloedsfactor van de overheid is de welstandscommissie. Het belang van de 
welstandscommissie ligt in het ruimtelijk invullen van de gebouwde omgeving, waar het 
winkelcentrum in moet passen. De commercie moet zich aanpassen aan hun visie, iets dat in 
de praktijk meestal correspondeert. Een uitzondering is de gemeente Utrecht, waar de 
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welstandscommissie een flinke vinger in de pap beeft. Het uiteindelijke plan voor Kanalenei
land wijkt daardoor sterk af van bet oorspronkelijke plan. 

De bewoners 
In bet verleden bij de nieuwbouw werden, maar ook bij de latere renovaties worden, 
woningen aan bet winkelcentrum gekoppeld. Het voordeel van woningen boven een centrum 
is de sociale controle die door de bewoners uitgeoefend wordt, maar ingeval van renovatie is 
er een extra partij die in bet proces betrokken moet worden. De verplaatsing van de toegang 
tot de woningen en een aangepaste vorm van de kapconstructie zijn voorbeelden van 
ingrepen, die in Crimpenhof voor de bewoners gedaan moesten worden. 

De rmanciele middelen 

Beperkingen t.a. v. 
kapconstructie. 

Last but not least kunnen de financiele middelen de mogelijkheden van een renovatieplan 
beperken. De kosten voor de renovatie worden voor een deel betaald uit de extra opbreng
sten van nieuw te bouwen vierkant meters. In bet Willem Eggert Centrum en de Hesseplaats 
waren de uitbreidingsmogelijkbeden niet of in geringe mate aanwezig, waardoor er een 
beperkt budget bescbikbaar was voor de renovatie en er minder ingrijpende maatregelen 
werden genomen. Het duidelijkst is dit te zien bij de Hesseplaats, waar de renovatie uit de 
pot acbterstallig onderhoud betaald moest worden. 
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5 Te verwachten ontwikkelingen 

Middels de case studies zijn in bet vorige hoofdstuk de ingrepen beschreven, die in bet 
verleden bij renovaties hebben plaatsgevonden. Dit hoofdstuk richt zich op de trends, die in 
de toekomst te verwachten zijn. Daartoe zijn interviews afgenomen bij de vastgoedafdeling 
van detailhandelsconcems, management-organisaties en institutionele beleggers. De 
gesprekken bij de detailhandelconcems zijn gehouden, omdat de vastgoedafdelingen in bet 
verleden meerdere malen, op verschillende plaatsen in bet land met renovaties te maken 
hebben gehad. Tevens hebben zij een visie die verder gaat dan bun eigen pand en hebben zij 
uit oogpunt van bun bedrijfsvoering een goede kijk op de verwachting die de consument van 
de winkelomgeving heeft. De complete lijst met namen en bedrijven is opgenomen in 
bijlage A. 

5.1 Schaalniveaus in winkelcentra 

Om de interviews te structureren is een drietal schaalniveaus onderscheiden waarop aanpas
singen kunnen voorkomen. Van grof naar fijn zijn dit bet lokatieniveau, bet complexniveau 
en bet unitniveau. 

Lokatie 
Het lokatieniveau heeft betrekking op de manier waarop bet winkelcentrum in zijn omgeving 
staat. Tot dit niveau behoren uitbreiding buiten de grenzen van bet centrum, de bereikbaar
heid, de parkeervoorzieningen en de uitstraling van bet winkelcentrum naar buiten. 

Complex 
Het complexniveau betreft de samenhang tussen de verschillende units en de kwaliteit van 
bet openbaar gebied. Op dit niveau spelen onder andere de wijze waarop de verschillende 
branches ten opzichte van elkaar liggen, hoe de consument zich door bet centrum beweegt 
en de sfeer in de passages een rol. 

Unit 
Het unitniveau is bet laagste niveau binnen deze hierarchie en voorziet in alle zaken die de 
individuele unit betreffen. In principe behoort dit niveau tot de verantwoordelijkheid van de 
ondememer zelf. In de interviews zijn naar die aspecten gevraagd, die een relatie hebben 
met de overige niveaus of die specifieke eisen stellen aan de door de verhuurder te leveren 
voorzieningen. 

Een combinatie van de bier ge'introduceerde schaalniveaus en de reeds gebruikte indeling 
naar ruimtelijke, functionele en visuele aanpassingen heeft geleid tot bet analysekader, 
waarbinnen de interviews zijn afgenomen (zie atbeelding 5.1). De conclusies zijn per aspect 
cursief weergegeven. 

39 



Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra 

ruimtelijk functioneel 

lokatie - volumeverandering - bereikbaarheid 
- parkeervoorzieningen 

complex - lay-out - commerciele structuur 
- routing 
- comfort, netheid en 

veiligheid 

unit - ruimtebehoefte - comfort 

ajbeelding 5.1 Schaalniveaus in winkelcentra. 

5.2 Trends op lokatieniveau 

5.2.1 Volumeverandering 

visueel 

- exteme presentatie 

- inteme presentatie 

- interieur- en 
geveluitstraling 

Het uitbreiden van winkelcentra bij de renovatie is een trend die is afgeleid bij de case 
studies. Uit de interviews met beleggers en de detailbandel komt unaniem naar voren dat 
deze uitbreiding vooral wordt gerealiseerd om met de opbrengst van de nieuwe vierkante 
meters, de renovatie van bet bestaande gedeelte te kunnen betalen. Om deze reden zullen de 
beleggers tracbten de groei van bestaande winkelcentra door te zetten. De groei kan ecbter 
niet in alle gevallen plaatsvinden en zeker niet onbeperkt doorgaan. Of uitbreiding daadwer
kelijk mogelijk is, bangt af van de concurrentiepositie en de ontwikkelingen in bet marktge
bied. Daar waar winkels op buurtniveau verdwijnen omdat deze onvoldoende attractief zijn 
voor de buidige consument, worden de winkelvoorzieningen op een boger niveau binnen de 
functionele bierarcbie getild. Hierdoor is er in lokale situaties ruimte om extra vierkante 
meters toe te voegen. 

De verwachting is dat de schaalvergroting van sommige winkelcentra de komende jaren door 
kan gaan, als gevolg van de uitstoot aan de onderkant van de markt. 

5.2.2 Bereikbaarheid en parkeren 

De bereikbaarbeid van een winkelcentrum wordt als uitermate belangrijk gezien. De auto 
neemt bierbij een dominante plaats in. Een renovatie die gericbt is op bet vergroten van bet 
marktgebied, betekent bet aantrekken van mensen die verder weg wonen. In veel gevallen 
zijn dit de mensen die met de auto komen. Bovendien neemt bet autobezit in Nederland nog 
steeds toe. 
Naast de bereikbaarbeid van bet parkeerterrein moet er voldoende plaats zijn om bet blik op 
te ruimen. Van de parkeerterreinen bij winkelcentra wordt niet alleen gebruik gemaakt door 
bet winkelend publiek, maar ook door bewoners van de woningen, winkelpersoneel en 
eventueel medewerkers van kantoren. Deze laatsten geven een onevenwicbtige druk op de 
parkeervoorzieningen. Vooral op koopavonden en zaterdagen is de parkeerdruk groot, 
doordat dan naast de grote bezoekersstroom, ook de bewoners tbuis zijn. 
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De meningen over bet openbaar vervoer als alternatief lopen sterk uiteen. Sommigen menen 
dat de consument met geen enkel middel uit de auto te krijgen is, anderen zien bet openbaar 
vervoer wel als een goed alternatief. In de situatie waar met name binnensteden onbereikbaar 
worden met de auto zul je bet openbaar vervoer moeten bevorderen. Experimenten met een 
winkelbus in Utrecht tonen bet succes hiervan aan. De consument wordt bier de mogelijk
heid geboden zijn auto aan de rand van de stad te parkeren, waarna hij vervolgens met de 
bus naar bet stadscentrum wordt vervoerd. Zowel de parkeervoorziening als bet busvervoer 
zijn gratis. 

Een grotere bezoekersstroom als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum en de nog 
steeds toenemende automobliteit zorgen voor meer behoefte aan parkeercapaciteit. De 
problemen die hierdoor gaan ontstaan ten aanzien van de bereikbaarheid, zijn de aanleiding 
alternatieve vervoersvormen te stimuleren. 

5.2.3 Externe presentatie 

Elk winkelcentrum heeft een eigen verzorgingsgebied, met zijn specifieke kenmerken. Het 
produkt winkelcentrum moet in deze lokale markt geplaatst worden, waartoe de uitstraling 
naar buiten een middel is. Door identificatie en herkenbaarheid kun je inspelen op bet 
verwachtingspatroon van de lokale of regionale consument. Op dit niveau is bet zaak om bet 
winkelcentrum als collectief te presenteren, waarbij bet centrum zich van de concurrent kan 
onderscheiden door de architectuur en accenten als entreepartijen. De kosten voor de externe 
presentatie moeten wel binnen de perken worden gehouden, omdat alle voorzieningen terug 
komen in de huisvestingslasten voor de ondernemers. 

Exteme presentatie. 

Een deel van de externe presentatie wordt bepaald door supermarkten en andere trekkers, 
door grote units aan de buitenzijde van bet centrum. Vroeger hadden deze de uitstraling van 
een schoenendoos, met daarop de naam van de winkel die een bepaalde verwachting wekte. 
Nu wordt bij een renovatie getracht een opening naar de buitenzijde van bet centrum te 
leggen en daarbij de uitstraling van de winkel naar buiten toe door te laten. 

De verwachte trend is dat meer aandacht wordt besteed aan de uitstraling van het winkelcen
trum naar buiten. De relatie tussen binnen en buiten en de mogelijkheid de uitstraling aan te 
kunnen passen is hierbij van belang. 
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5.3 Trends op complexniveau 

5.3.1 Commerciele structuur 

Een commerciele structuur is erop gericht een evenwichtige passantenstroom door het gehele 
centrum te krijgen. Hierbij moet er rekening worden gehouden dat niet elke branche 
dezelfde functie vervult en er daarom per branche gekeken moet worden naar de optimale 
plaats in het centrum. Een goed branchepatroon in het winkelcentrum is de basis voor het 
functioneren en belangrijker dan bijvoorbeeld de sfeer in het openbaar gebied. 
De hoogste huren worden gevraagd in het gebied tussen de publiekstrekkers als Vroom & 
Dreesman, Hema en C&A. Bepaalde winkels hebben belang bij een dergelijke lokatie, 
omdat zij afhankelijk zijn van impulsaankopen. Modezaken bijvoorbeeld kunnen door de 
hoge marges deze huren betalen. Sport- en speelgoedzaken, met een veel lagere vloerpro
duktiviteit, zijn niet meer in staat deze huren op te brengen en gaan zich vestigen op de 
B-lokaties. Dit is mogelijk, omdat zij niet afhankelijk zijn van impulsaankopen, maar een 
gerichte bezoekersstroom hebben. 

'Zonder sturing van de eigenaar van een winkelcentrum, gaat het marktmechanisme door 
middel van de hoge huren op de goede lokaties het branchepatroon in een winkelcentrum 
bepalen. 

Clustering van formules 
Verschillende formules, die voor het oog van de consument allemaal zelfstandig worden 
gezien, kunnen in werkelijkheid tot een concern of inkooporganisatie behoren. Uit de 
interviews met de detailhandel komt naar voren dat het in sommige gevallen wenselijk is de 
verschillende formules van een concern in een winkelcentrum bij elkaar te plaatsen. Door 
het clusteren van de vestigingen treedt er een versterking op van de formules en kan er 
binnen het concern flexibeler met de vierkante meters omgegaan worden. 
Uit oogpunt van de belegger is deze clustering ongewenst, omdat het betreffende concern 
dan het beleid bepaalt in dat deel van het centrum en dus ook invloed heeft op de huren. Zij 
tasten het rendement van de belegger aan door grote ruimten tegen een laag tarief te huren 
en hier vervolgens hun dochterbedrijven in onder te brengen. 

Vanuit de detailhandel zal getracht worden de verschillende formules van een concern in een 
winkelcentrum te clusteren, om zo op de kosten te kunnen besparen. De belegger zal deze 
ontwikkeling proberen tegen te gaan. 

5.3.2 Routing 

Routing is geen autonoom proces, maar hangt samen met de commerciele structuur en wordt 
onder andere bepaald door de verdeling van de trekkers over het winkelcentrum. In het 
verleden werd een trekker standaard op het uiteinde van een winkelpassage geplaatst. Nu en 
in de toekomst zullen de trekkers deze lokatie niet klakkeloos accepteren, maar kijken naar 
de huidige en de te verwachte loopstromen in het centrum. Probleem bij de beoordeling 
hiervan is, dat een trekker ook zelf loopstromen genereert. Een gemaakte fout bij de 
plaatsing van trekkers is te zien in de binnenstad van Roosendaal waar drie trekkers; Vroom 
& Dreesman, Hema en C&A als brandpunt van het stadscentrum bij elkaar zijn gezet. 
Supermarkten worden bij voorkeur aan de buitenzijde van het winkelcentrum geplaatst, met 
een directe aansluiting op de parkeervoorzieningen, zodat de bezoekers niet met de bood
schappen door het hele centrum hoeven te lopen. De supermarkten mogen niet geheel buiten 
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bet winkelcentrum geplaatst worden, omdat de bezoeker van de supermarkt dan niet de 
aantrekkelijkheid van bet overige aanbod ziet. Ze kunnen verstopt worden in bet complex 
door ze creatief in te pakken, maar moeten wet zicbtbaar zijn vanuit de passages. Andersom 
moet de supermarktbezoeker recbt in bet winkelcentrum kijken als bij de winkel verlaat. 
Men moet zien dat er meer is dan die ene supermarkt waar men voor komt. 

Het onderscheid in boodschappen doen en winkelen gaat ook tot uitdrukking komen in de 
routing binnen een winkelcentrum. De ju,nctionele scheiding wordt niet zover doorgevoerd, 
dat deze twee ook in fysieke zin uit elkaar worden gehaald. 

5.3.3 Comfort, netheid en veiligheid 

Overkappen van bet openbaar gebied werd in bet verleden gebruikt als de oplossing voor 
een slecbt functionerend winkelcentrum. Comfort moet ecbter bekeken worden vanuit 
commercieel oogpunt. Voor elk centrum zal apart afgewogen moeten worden of overkappen 
al dan niet noodzakelijk is en of bet de verblijfsduur van de consument verlengt. Het is dan 
waarscbijnlijk dat voor een typiscb boodscbappencentrum blijkt dat overkappen niet nodig is. 
Voor andere centra die gericbt zijn op winkelen zal ook in de toekomst nog de neiging om te 
overkappen blijven bestaan. Een nadeel blijft ecbter de problemen met de temperatuur. Een 
airconditioning aanleggen is te kostbaar en zou tot verboging van de servicekosten leiden, 
die niet meer uit de omzet te betalen is. 

Winkelcentrum 
voorzien van luif els. 

De buisvestingslasten voor een ondernemer bestaan uit de kale buur, de service- en de 
promotiekosten. De totale lasten warden bepaald door marktomstandigbeden en zitten op een 
gegeven moment aan bet plafond. Voor een belegger is bet dan interessant om de service
kosten zo laag mogelijk te bouden. Dit bedrag voor onder andere gas, elektra en bet scboon
maken van bet openbaar gebied wordt door de verbuurder alleen maar van de buurder naar 
de bedrijven die de betreffende diensten leveren doorgesluisd. Als de servicekosten laag 
blijven zijn de ondernemers bij gelijke buisvestingslasten in staat om meer kale buur aan de 
eigenaar te betalen. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de totale opbrengsten van bet 
centrum en niet alleen naar bet maximaliseren van de kale buur van een enkele unit. 
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Goed comfort is een belangrijk middel om de verblijfsduur van de consument te verlengen, 
maar voor elk centrum zal apart warden bekeken of verbetering van het comfort noodzakelijk 
is en bijdraagt aan het optimaliseren van de exploitatiecyclus. 

5.3.4 Interne presentatie 

De algemene trend, die verder besproken wordt op bet unitniveau, is dat de cyclus waarmee 
de formules zicb wijzigen steeds korter wordt en er daardoor frequenter aanpassingen 
plaatsvinden aan interieur- en geveluitstraling. De veranderende presentatie door de onderne
mers vraagt om aanpassingen in bet openbaar gebied, zodat bet totale uiterlijk van bet 
centrum met de tijd mee gaat. Hierbij speelt ook de concurrentie tussen de verscbillende 
winkelcentra een rol. De trend die door de concurrent gezet wordt moet door bet winkelcen
trum te volgen zijn, of deze moet juist voor worden gebleven. 
Binnen de eenheid van bet winkelcentrum moet de individuele winkelier zichzelf kunnen 
profileren. Ook puien zijn een deel van de eigen uitstraling, maar in veel winkelcentra 
bebben de ondernemers een beperkte vrijbeid ten aanzien van eigen expressiviteit. Door de 
strenge richtlijnen van reclamevoering ontstaat er een steriel beeld. 
Over de frequentie waarmee welke delen in bet winkelcentrum vervangen zouden moeten 
worden om bij de tijd te blijven, kunnen de meeste gelnterviewden geen concrete uitspraken 
doen. In bet algemeen vindt men dat de basis van een winkelcentrum qua sfeer tijdloos moet 
zijn en accenten als decoratie die tijdgebonden zijn, de smaak en kleur van een centrum 
bepalen. In Nederland beeft men de neiging voor de eeuwigbeid te bouwen, daar waar in 
Amerika en Engeland scboolvoorbeelden te zien zijn van decorbouw. 
Een verandering van de buisstijl impliceert ook een wijziging van bet logo waarmee bet 
winkelcentrum zich identificeert. In tegenstelling tot de logo's van winkels (zie unitniveau) 
kan een logo van een winkelcentrum meegaan met de tijd. Er moet wel professioneel mee 
omgegaan worden, iets wat in het verleden niet gedaan is . Logo's waren veelal een 
uitvloeisel van bobbyisme van de winkeliersvereniging. 
Er moet bij het aanpassen van de sfeer in bet openbaar gebied op gelet worden dat de 
bewoners in bet verzorgingsgebied zicb met bet centrum kunnen blijven identificeren. Het 
gevaar van upgraden is, dat bet centrum een te boogwaardige uitstraling krijgt, waardoor de 
bezoekers wegblijven uit angst dat bet er tocb niet te betalen is. 

Door de steeds kortere cyclus waarmee interieur- en geveluitstraling van de units warden 
veranderd en de toenemende concurrentie tussen winkelcentra onderling, gaat de sfeer in het 
openbaar gebied in de toekomst sneller aangepast worden. 

5.4 Trends op unitniveau 

5.4.1 Ruimtebehoefte van de detailhandel 

Om een zaak te kunnen exploiteren en de klant in een goede ruimtelijke winkel te ontvangen 
beeft iedere formule en vestiging een specifieke ruimtebeboefte. Hierbij boren ideale lengte, 
breedte en boogte maten, die voor elke formule weer anders zijn. Met name de sportzaken 
bebben grote oppervlakten nodig, waarvoor zij geen boge buren kunnen betalen vanwege een 
!age omzet per vierkante meter. Voor deze zaken moet er in bet winkelcentrum relatief 
goedkope ruimte zijn zoals kelders of verdiepingen om de ski- en tentenafdelingen te kunnen 
plaatsen. 
In de praktijk kan bet ruimteaanbod beperkingen opleveren ten aanzien van de gewenste 
formule . De formulewijziging van de Torro supermarkten naar de Konmar formule 
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bijvoorbeeld, kan in lang niet alle gevallen plaatsvinden vanwege de fysieke tekortkomingen 
van de panden. Een ander aspect dat de gebruiksmogelijkbeden van een unit kan beperken is 
de indeelbaarbeid. Een slecbte indeelbaarbeid kan zelfs de reden zijn een bepaalde unit niet 
te buren. 

Vanuit de detailhandel bestaat een gedifferentieerde ruimtebehoefte, die vraagt om flexibele 
ruimten en bijbehorende huurprijzen. 

Toenemende ruimtebeboefte 
Kleine ondernemers op bet niveau van de buurtwinkelcentra verdwijnen. Hierdoor ontstaat 
er ruimte in de markt om bestaande formules van landelijke opererende concerns uit te 
breiden of nieuwe concepten te introduceren. De scbaalvergroting van de individuele 
vestigingen gaat daarnaast nog door als gevolg van de wens tot betere presentatie en bet 
ontstaan van steeds meer produktgroepen. De grens aan de groei wordt mede bepaald door 
de totale buursom. Altijd moet gezocbt worden naar een optimaal punt tussen presenta
tiemogelijkheden, buisvestingslasten en vloerproduktiviteit. Is een toename van bet ruimte
aanbod niet mogelijk, dan kan een te klein oppervlak de omzet beperken. 
Ook bij de supermarkten is de trend nog steeds uitbreiding van bestaande vestigingen door 
een groter aantal produkten dan vroeger en een ruimere opzet van artikelen-presentatie. Ook 
stagers, bakkers etc. op bet laagste voorzieningenniveau verdwijnen en vinden bun plaats in 
de supermarkt. Samen met de noodzaak in volume gelijke tred te bouden met de concur
rentie leidt dit tot een autonome drang tot grotere winkels. Voor een aantal formules is de 
groei in oppervlakte er wel uit, los van waar deze nog niet heeft plaatsgevonden. Naast de 
schaalvergroting, die in bet verleden ook al heeft plaatsgevonden, zie je op dit moment dat 
er door allerlei ontwikkelingen aan de vraagzijde meer richting kleinere supermarkten wordt 
gegaan. Onder andere de komst van allocbtonen en tweeverdieners vraagt om bepaalde 
concepten en dus een ander winkelaanbod. 
Bij uitbreiding met nieuwe vestigingen of formules, zouden de ondernemers bet liefste met 
bijvoorbeeld 200 m2 starten en nadat bet vestigingspunt zich bewezen heeft doorgroeien naar 
300 m2

• In zo'n eerste periode moet de consument de weg naar de winkel nog vinden en 
moet de omzet groeien na de boge aanvangskosten. De groei is natuurlijk wel afhankelijk 
van de mogelijkheden die door bet marktgebied worden geboden. 

Uitbreiding van de individuele vestigingen en in het bijzonder van de supermarkten gaat ook 
in de toekomst nog door. Voor nieuwe vestigingen hebben de ondernemers de wens om klein 
te beginnen, waarbij na verloop van tijd nog groei mogelijk is. 

Optimaliseren ruimtegebruik 
Een winkelunit is te verdelen naar verkoopoppervlak, magazijn en dienstruimten. Door de 
hoge buurprijzen die tegenwoordig gevraagd worden, wordt in eerste instantie bet magazijn 
geminimaliseerd, want dit zijn de dure vierkante meters. Door centrale magazijnen buiten de 
centra op goedkope plaatsen is bet filiaalbedrijf in staat de goederen gesorteerd, geprijsd etc. 
direct bij de winkels aan te leveren. De winkelier met een solitaire vestiging, die wel een 
magazijn nodig heeft, is hiertoe niet in staat en boudt bet daardoor niet meer vol. 
Steeds meer wordt gekeken hoe binnen de concerns de verhouding bruto-netto oppervlak 
beter kan. Zo is Perry Sport op dit moment bezig de onbenutte ruimtes beter te benutten, 
door bet bruto vloeroppervlak efficienter in te delen. Als bet kan wordt daarbij ruimte 
afgesplitst voor andere dochters, zoals op complexniveau bij de clustering al is besproken. 
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Bij de bestaande units gaan de ondernemers kijken of het gehuurde oppervlak efficienter dan 
tot op heden gebruikt kan worden. 

5.4.2 Comfort van de unit 

Net als bet klimaat in bet openbaar gebied, wordt ook aan bet comfort in de winkelunits 
meer en meer aandacht besteed. Voor elke brancbe zijn andere klimatologische omstandighe
den vereist. Met name voor mode-, sport- en lingeriezaken is een goede airconditioning van 
belang, omdat bij bet passen van ondergoed en (bad)kleding deze bij warm zomerweer niet 
aan de huid mag blijven plakken. In een boekenzaak is de klimaatbeheersing van minder 
belang. Daar waar er een slecbte klimaatbebeersing is, zoals in kleine spijkerbroeken 
winkeltjes, valt gelijk de korte verblijfsduur van de consument op, die zo snel mogelijk bet 
benauwde pashokje weer wil verlaten. 
De verantwoordelijkheid voor de installaties in units varieert. Meestal wordt een unit casco 
opgeleverd, waarna de buurder alles zelf moet installeren. Dit doet de ondernemer bij 
voorkeur ook zelf, omdat anders de installaties in de huur worden verrekend en mee 
ge"indexeerd worden. In bet algemeen doet een belegger geen specifieke investeringen voor 
een huurder, mits hij deze over de hele huurperiode af kan schrijven. 

Ajh.ankelijk van de branche bestaat er een toenemende aandacht voor het klimaat in de 
gehuurde unit, waarbij de ondernemer zelf de installaties venorgd. 

5.4.3 Interieur- en geveluitstraling 

Het interieur werd vroeger in zo'n 7 jaar afgeschreven. Nu is dat afhankelijk van de brancbe 
al gemiddeld 5 jaar. De concurrentie wordt steeds harder, waardoor de ondernemers zich 
van elkaar moeten onderscheiden en de concurrent moet volgen of, als hij zelf trendsetter is, 
voor moet blijven. Het is een soort kettingreactie waar de ene ondernemer niet bij de andere 
kan achterblijven. De particuliere ondernemers veranderen niet zo snel, omdat ze een 
duurdere investering voor bet interieur moeten doen. Ze kunnen geen scbaalvoordeel behalen 
en gaan pas tot vervanging over indien de investering is afgeschreven. In de praktijk is dit 
na 10 tot 15 jaar. 

Geveluitstraling van de units. 
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Te verwachten ontwikkelingen 

Puien gaan nu nog langer mee dan het interieur, ongeveer 10 jaar. De verwachting is dat in 
de toekomst de puien met het interieur mee veranderen, zeker in overdekte centra waar het 
een relatief simpele en goedkope pui betreft. De puien van supermarkten hebben een Iangere 
gebruiksduur, die richting de technische levensduur gaat. In tegenstelling tot een spijkerbroe
kenzaak waar de pui het gezicht vormt, heeft een supermarkt dit niet nodig. Daar is namelijk 
de naam het gezicht. De logo's van supermarkten, maar ook van de andere trekkers, blijven 
dan ook ongewijzigd vanwege de sterke herkenbaarheid. 

De frequentie waarmee de uitstraling van de winkels wordt gewijzigd wordt steeds hoger. 
Het interieur en de reclame-uitingen !open hierbij synchroon. In de toekomst gaan ook de 
puien met deze cyclus mee, uitgezonderd bij de supermarkten. 

5.5 Houding van de grote concerns 

In de interviews gaven de grote concerns aan gereserveerd te staan tegenover de renovatie 
van winkelcentra. Zij hechten er minder waarde aan dan de lokale ondernemers, die een 
direct belang hebben bij het goed functioneren van dat ene centrum. Voor de landelijke 
ketens die in elk winkelcentrum wel een vestiging hebben, werkt de besteding bij de 
verschillende zaken als communicerende vaten. Koopt de consument bijvoorbeeld niet bij 
Blokker in winkelcentrum A, dan doet hij dat wel bij Blokker in centrum B. De concerns 
onderkennen wel het belang bier niet zo autoritair in te zijn, dat de consument zijn gulden 
niet meer aan winkelen uitgeeft, maar bij de Efteling gaat besteden. 
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6 Flexibiliteitsconcept 

Om een winkelcentrum aan te kunnen passen aan de snel veranderende beboeften van de 
consument en ondernemers is een flexibele gebouwstructuur vereist. In dit boofdstuk zullen 
oplossingen aangedragen worden waarmee ontwikkelingen in de detailbandel en veranderin
gen in consumentengedrag op een flexibele wijze gevolgd kunnen worden. 

6.1 Programma voor een flexibel winkelcentrum 

lokatie 

complex 

unit 

lokatie 

Om tot een oplossing voor bet flexibiliteitsvraagstuk te komen, is bet volgende programma 
van eisen opgesteld. Het programma is voortgekomen uit de bistoriscbe analyse en de te 
verwacbten trends, die in de vorige twee boofdstukken zijn besproken. Om aan te geven 
wanneer de ingrepen worden voorzien, is per programmapunt een tijdsdimensie aangeven. 

1 . Ruimtelijke eisen 

1.1 Uitbreidingsmogelijkheden van bet winkelcentrum. 
Uitbreiding met nieuwe units moet na 15 tot 20 jaar mogelijk zijn. Voor 
uitbreiding van bestaande units buiten de grenzen van bet centrum is deze 
termijn 7 tot 10 jaar. Hierbij dient dan ook al in de lay-out rekening mee 
gebouden te worden. 

1.2.1 Uitbreidingsmogelijkheden van zittende ondernemers. 
Indien een veranderde winkelformule in de breedste zin van bet woord, leidt 
tot een veranderende vraag naar verkoopoppervlak, dan dient biervoor binnen 
bet complex voldoende speelruimte te zijn. Het gaat bier om een termijn van 3 
tot 5 jaar. 

1.2.2 Start- en groeimogelijkheden nieuwe formules. 

1.3 

In bet geval van nieuwe formules of nieuwe vestigingen, moeten deze met een 
klein oppervlak kunnen starten, waarbij groei na 3 tot 5 jaar mogelijk is. 

Vrije indeelbaarheid van de unit. 
De buurder moet te alien tijde de mogelijkheid bebben om de ruimtelijke 
indeling van de unit te wijzigen. 

2. Functionele eisen 

2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid en een grotere parkeercapaciteit. 
Door uitbreiding van bet winkelaanbod en de nog steeds groter wordende 
automobiliteit, moet bet aantal bescbikbare parkeerplaatsen na circa 5 jaar 
kunnen toenemen. De bereikbaarbeid moet door middel van alternatieve 
vervoersvormen na 3 tot 5 jaar te verbeteren zijn. 
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complex 

lokatie 

complex 

unit 

2.2.1 Aanpasbaar branchepatroon. 
Door veranderingen in bet verwachtingspatroon van de consument, moeten de 
verschillende branches in principe op elke willekeurige plaats in bet centrum 
onder te brengen zijn. Deze veranderingen moeten na 3 tot 5 jaar plaats 
kunnen vinden. 

2.2.2 Klimaat afstemmen op verwachtingspatroon. 
Als gevolg van bet opschuiven in de functionele hierarchie of aanpassingen bij 
een concurrerend winkelcentrum, moet bet klimaat na 7 tot 10 jaar aan te 
passen zijn. 

3. Visuele eisen 

3.1 

3.2 

3.3 

Veranderende externe presentatie. 
De identificatie en herkenbaarheid van bet winkelcentrum moet in samenhang 
met de verandering van de interne presentatie te wijzigen zijn. De termijn 
waarop dit plaats moet vinden is 7 tot 10 jaar. 

Veranderende interne presentatie. 
De sfeer in bet openbare gebied moet mee kunnen veranderen met de steeds 
frequentere aanpassing van de uitstraling door ondernemers en moet af te 
stemmen zijn op ontwikkelingen in bet marktgebied. Een gradatie van de 
ingrepen in drie termijnen te weten 3 tot 5 jaar, 7 tot 10 jaar en 15 tot 20 jaar 
is noodzakelijk. 

Mogelijkheid tot aanpassing door de ondernemers. 
De gebouwstructuur moet zodanig zijn dat frequente aanpassing van interieur, 
puien en reclame-uitingen door de ondernemers mogelijk is. De cyclus van 
deze veranderingen is circa 5 jaar 

Alvorens in te gaan op de oplossingen van dit programma zal een algemene beschouwing 
worden gegeven van bet begrip flexibiliteit. De beschrijving is gemaakt op basis van 
onderzoeken uitgevoerd door Nicolai (1991) en Bruin (1993). Deze studies hebben betrek
king op de ruimtelijke flexibiliteit van respectievelijk ziekenhuizen en kantoorgebouwen. De 
volgende paragraaf bevat een algemene uitleg van bet begrippenkader, zonder de specifieke 
eisen die met name gelden voor ziekenhuizen. In de paragraaf die daarop volgt zal worden 
aangegeven of, en zo ja op welke wijze, de vormen van flexibiliteit toepasbaar zijn voor 
winkelcentra. 

6.2 Het begrip flexibiliteit 

Met ruimtelijke flexibiliteit wordt aangegeven dat een gebouw aanpasbaar is aan wijzigende 
ruimtebehoeften. De aanpasbaarheid van de bouwconstructies en van de installaties betreffen 
de technische voorzieningen. 
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In navolging van Nicolai worden door Bruin (1993) vijf vormen van ruimtelijke flexibiliteit 
onderscheiden: 

- Gebruiksflexibiliteit. 
- Overdimensionering. 
- Indelingsflexibiliteit. 
- Aanbouwflexibiliteit. 
- Afstotingsflexibiliteit. 

Voor elk van deze vijf zijn bepaalde aspecten van de technische voorzieningen van beteke
nis. Zij worden na de toelichting op de vormen van ruimtelijke flexibiliteit besproken. 

o Gebruiksflexibiliteit 
Gebruiksflexibiliteit is het bewust creeren van mogelijkheden om bepaalde ruimten voor 
andere functies te gebruiken dan in eerste aanleg wordt voorzien, dus zonder het verplaatsen 
van wanden. Het moet de vorm van aanpasbaarheid mogelijk maken, dat veranderingen van 
functies binnen de betreffende ruimten ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd, 
zonder beperkingen van het gebouw. 

o Overdimensionering 
Voor een organisatie kan het realiseren van een te ruime huisvesting wenselijk zijn, indien 
een forse groei wordt verwacht. Een reden hiervoor kan zijn, dat het goedkoper is indien 
niet twee keer een bouwproces opgestart hoeft te worden, of het voorkomen van de overlast 
die een verbouwing met zich mee brengt. 
Tot het moment dat de groei optreedt, kan de extra ruimte op drie manieren worden gehan
teerd: 
- Tijdelijk verruimen van de werkplek. 

De werkplekken worden zodanig bemeten dat een zekere 'indikking' mogelijk is. 
- Tussenvoegen van buffers. 

Dit houdt het situeren van niet-plaatsgebonden functies in op die plek in de lay-out waar 
op korte termijn uitbreiding van een naastgelegen ruimte wordt verwacht. 

- Mogelijkheden tot onderverhuur. 
Om de kosten voor tijdelijke overcapaciteit te reduceren kan gekozen worden voor een 
voorlopige verhuur van een deel van het gebouw. 

o Indelingsflexibiliteit 
Met indelingsflexibiliteit wordt de mogelijkheid bedoeld om door het verplaatsen van 
wanden een nieuwe ruimtelijke indeling tot stand te brengen binnen de bestaande buitenmu
ren. Deze indelingswijzigingen betekenen een herverkaveling van het beschikbare oppervlak. 
Vormen van herverkavelbaarheid zijn splitsen, samenvoegen en herverdelen (zie atbeelding 
6.1). Hiertoe moeten wanden naar behoefte kunnen worden weggenomen, verschoven en 
worden verplaatst, zonder dat de draagstructuur van het gebouw beperkingen oplevert. 
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Splltsen 

Samenvoegen 

Herverdelen 

ajbeelding 6.1 Vormen van herverkavelbaarheid. 

o Aanbouwflexibiliteit 
Bij aanbouwflexibiliteit wordt een groeiverwachting van grate omvang als randvoorwaarde 
in het bouwplan verwerkt. Door bijvoorbeeld het reserveren van grand kan in de mogelijk
heid warden voorzien om naast het bestaande pand een nieuw gedeelte te bouwen. Hierdoor 
is het gebouw in horizontale richting uit te breiden. Een andere maatregel die genomen kan 
warden is het bij de bouw slaan van extra palen. Op dat moment vergt het uiteraard een 
hogere investering, maar daardoor is het mogelijk om later tegen geringe kosten extra 
vloerappervlak te creeren. 
Uitbreiding in verticale richting kan mogelijk warden gemaakt indien de kolommen en daken 
zodanig gedimensioneerd zijn, dat er in de toekomst een extra verdieping opgebouwd kan 
warden. 

o Afstotingsflexibiliteit 
Het komt bijna niet voor dat tijdens de realisatie van een gebouw al rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid om delen van het gebouw af te stoten. Toch komt het steeds 
vaker voor dat organisaties niet langer graeien, maar juist een inkrimping te zien geven. 
Door afstotingsflexibiliteit zijn op dat moment prablemen dan wel hoge kostenposten te 
voorkomen. Afstoting kan plaatsvinden door het slopen van een deel van het gebouw of een 
gedeelte aan derden te verkopen of onder te verhuren. Een bijzondere vorm van afstotings
flexibiliteit is het zodanig ontwerpen van het gebouw, dat het na ontruiming in zijn geheel 
bruikbaar is te maken voor een andere, van tevoren doordachte functie. (bijvoorbeeld 
woningbouw) 

De volgende twee vormen van flexibiliteit zijn door Bruin aan de begrippen van Nicola"i 
toegevoegd. 

o Vestigingsflexibiliteit 
Deze vorm behoort niet direct tot de gebouwflexibiliteit, maar betreft de mogelijkheid om in 
een toenemende ruimtebehoefte te voorzien door elders tijdelijk of voor een langere periode 
extra ruimte bij te huren. 

o Visuele flexibiliteit 
Visuele flexibiliteit betreft de mogelijkheid om de identiteit van het gebouw aan te passen in 
de tijd of aan een wisselende organisatie. Deze vorm van tlexibiliteit bleek uit het onderzoek 
bij kantoorgebouwen niet gewenst. 
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6.2.1 Bouwtechnische voorzieningen 

Bouwtechnische voorzieningen staan nooit op zichzelf, maar dienen om ruimtelijke flexibili
teit mogelijk te maken. Bij elke ruimtelijke aanpassing zullen er samenstellende constructieve 
onderdelen moeten worden weggenomen en toegevoegd of eventueel worden verplaatst. Dit 
vergt een bepaalde constructiewijze en de juiste materiaalkeuzen. In de afbeelding 6.2 zijn 
enkele van de bouwtechnische aandachtspunten opgesomd. 

WANDEN Wegneembaar zonder ernstig lawaai en zonder stof; 'droge' plaatsing (d.w.z. 
geen grote boeveelbeden vocbt in bet gebouw brengen; leidingen moeten 
gemakkelijk kunnen worden verplaatst. 

VLOERAFWERKING In alle ruimten dezelfde vrije verdiepingsboogte. (t.b.v. vlakheid bij wegnemen 
van een wand) 

PLAFONDS 

GE VE LS 

DAKEN 

VLOEREN 

KOLOMMEN 

Uitneembare panelen i. v .m. bereikbaarbeid van leidingen boven plafonds en 
verplaatsbaarbeid van verlicbting; in alle ruimtes dezelfde boogte. (t.b.v. 
vlakheid bij wegnemen van een wand) 

Demontabele gevel-elementen; bergebruik omdat de gevel een duur onderdeel 
is. 

Dakranden zo gedetailleerd dat bij aanbouwen bet dakvlak gemakkelijk kan 
worden doorgetrokken; strategiscbe posities kiezen voor bemelwaterafvoeren. 

Vloervelden overal even draagkracbtig om gewijzigde wandplaatsingen en 
inricbting mogelijk te maken; dit geldt ook voor dakvloeren waarop aanbouw 
mogelijk moet zijn. 

Voldoende afstand tussen de kolommen, tenminste in een ricbting; gevelko
lommen zodanig geplaatst dat bij aanbouw oplegging van vloeren mogelijk is. 

ajbeelding 6. 2 Bouwtechnische aandachtspunten. 

6.2.2 Installatietechnische voorzieningen 

Installatietechnische voorzieningen moeten het mogelijk maken om bij w1Jz1gmgen in het 
gebruik van ruimten en bij verandering van de ruimtelijke indeling van het gebouw alle 
benodigde aansluitpunten weer op de goede plaats te krijgen. Bij aanbouw van ruimten zal 
eventueel de capaciteit van de voorzieningen een rol spelen. 

De aanpasbaarheid van installatietechnische voorzieningen betreft drie groepen samenstellen
de delen, te weten: 

- Leverantie 
(bijvoorbeeld een transformatorstation, ketelhuis en luchtbehandelingsmachine) 

- Distributie 
(distributienetten voor elektriciteit, warmte, lucht en water) 

- Afname 
(bijvoorbeeld tap- en aansluitpunten, sanitair en radiatoren) 
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Leverantie 
Deze groep levert voor de meeste ruimtelijke aanpassingen zelden of nooit ernstige proble
men op. In feite gaat bet alleen om de capaciteit van de betrokken installatie. Enige ruimte 
zit daar altijd wel in. Grote uitbreidingen van bet gebouw treden waarscbijnlijk pas vele 
jaren na de bouw op. Door de afschrijvingsduur van circa 20 jaar voor installaties is vervan
ging dan meestal geen kostbare ingreep en kunnen zij gemakkelijk door een ander type met 
een grotere capaciteit vervangen worden. 

Afname 
Voorzieningen voor afname vormen evenmin een aanpassingsprobleem. Als bet wenselijk is, 
kunnen deze zonder speciale eisen te stellen eenvoudig worden gedemonteerd voor berge
bruik. 

Distributie 
De distributienetten dienen aan bepaalde eisen te voldoen willen zij geen belemmeringen 
vormen voor ruimtelijke aanpassingen. Deze eisen betreffen: 
- Enige overdimensionering van de capaciteit van leidingnetten, pompen e.d. 
- De mogelijkheid om aanpassingen te realiseren zonder onnodige bedrijfstoringen, bijvoor-

beeld doordat de leidingen boven de 'openbare ruimte' liggen. 

6.3 Flexibiliteit in winkelcentra 

LOKATIE 

De geintroduceerde vormen van flexibiliteit zijn ontwikkeld voor twee specifieke segmenten 
van de vastgoedmarkt (ziekenhuizen en kantoorgebouwen), die niet zonder meer te vergelij
ken zijn met de situatie van commerciele winkelcentra. In eerste instantie is er gekeken 
welke vormen wel en welke vormen niet toepasbaar zijn op deze situatie. Hieruit bleek dat 
afstotingsflexibiliteit niet relevant is, omdat bet type winkelcentrum waar dit onderzoek 
betrekking op beeft niet aan krimp onderbevig is. Visuele flexibiliteit is daarentegen juist 
essentieel voor winkelcentra. 
Voor de toepasbare vormen van flexibiliteit beeft een vertaling van de begrippen plaatsge
vonden naar de scbaalniveaus unit, complex en lokatie. Dit levert acbttien typen van 
flexibiliteit op, weergegeven in de flexibiliteitsmatrix (atbeelding 6.3) Zij zullen bieronder 
afzonderlijk worden toegelicbt. Per type komen eventuele installatietecbniscbe en bouwkun
dige voorzieningen aan de orde, die de aanpassing in principe mogelijk moeten maken. 

GEBRUIKSFLEXIBILITEIT 

o Parkeerregulering 

RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL 

OVERDIMENSIONERING 

o Overdimensionering van 
parkeervoorzieningen 

INDELINGSFLEXIBILITEIT 

o Indelingswijziging 
parkeerterreinen 

COMPLEX o Winkels in 
parkeergarage 

o Overdimensionering van de 
passages 

o Herverkavelbaarheid 

UNIT o V erschillend gebruik 
van winkelunits 

ajbeelding 6.3 flexibiliteitsmatrix. 

o Overdimensionering van 
winkelunits 

o Interne 
herindeelbaarheid 



Flexibiliteitsconcept 

6.3 .1 Gebruiksflexibiliteit 

Gebruiksflexibiliteit houdt in dat zonder, of met beperkte bouwkundige middelen, een 
bepaalde ruimte voor andere of gewijzigde functies kan worden gebruikt dan in eerste aanleg 
werd voorzien. 

Verschillend gebruik van de winkelunits 
Op unitniveau betekent gebruiksflexibiliteit dat verschillende formules in elke willekeurige 
unit kunnen worden ondergebracht. Hierdoor levert het gebouw geen beperkingen op om 
eventueel het branchepatroon te wijzigen en is het niet nodig om de bestaande units bij 
mutaties aan te passen. Op deze manier kunnen nieuw te introduceren concepten in het 
winkelcentrum worden gepast en kunnen starters in een kleine unit beginnen en bij gebleken 
succes gemakkelijk doorschuiven naar een grotere unit. Bij het reloceren van ondernemers 
en de introductie van nieuwe concepten mag het branchepatroon niet worden losgelaten. 

Ten aanzien van de installaties betekent het verschillend gebruik van units dat de afname 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de huurders, die met toestemming van de eigenaar 
zelf in de unit installaties mogen aanbrengen. Zo kan iedere ondernemer zijn installaties 
afstemmen op de individuele behoeften. Een stager of een restaurant hebben bijvoorbeeld 
andere voorzieningen nodig dan een modezaak. Leverantie en distributie behoren tot de 
verantwoordelijkheid van de verhuurder. 

Winkels in de parkeergarage 
~ Als bij de renovatie een parkeergarage wordt gerealiseerd, kan deze zo gebouwd worden dat 
} bij een toenemende behoefte aan verkoopoppervlak winkels in de garage kunnen worden 
8 ondergebracht. De verdreven parkeerplaatsen moeten op een andere lokatie worden onderge

bracht. 
Indien de parkeergarage naast het bestaande winkelcentrum wordt gebouwd, dan is het meest 
waarschijnlijk dat de winkels op de begane grond worden gesitueerd. Bij parkeerlagen op het 
bestaande centrum geldt dit uiteraard niet. Meestal is de verdiepingshoogte in parkeergarages 
onvoldoende, dus daar zal bij de bouw rekening mee moeten worden gehouden. Ook vraagt 
deze vorm van flexibiliteit om een gelijk niveau van vloeren en plafonds op de bewuste 
verdieping waar uitbreiding wordt verwacht. Op het moment dat er daadwerkelijk winkels 
worden gemaakt, zal dit toch de nodige bouwkundige werkzaamheden vragen. 

RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL VISUEEL 

AANBOUWFLEXIBILITEIT VESTIGINGSFLEXIBILITEIT VISUELE FLEXIBILITEIT 

0 Zonering 0 Parkeren op afstand 0 Aanpassing LOKATIE 

exteme presentatie 
0 Uitbreiding 

0 Stapeling 0 Aanpassing COMPLEX 

inteme presentatie 

0 Zone ring 0 Plaatsing magazijnen 0 Aanpassing UNIT 

buiten winkelcentrum gevel uitstraling 

ajbeelding 6.3 (vervolg). 
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Parkeerregulering 
Naast het flexibel gebruik van de winkelunits en parkeergarages is het hanteren van een 
parkeerregime ook een onderdeel van gebruiksflexibiliteit. Het reguleren van de parkeer
voorzieningen is een oplossing om de parkeercapaciteit te vergroten, zonder dat daarvoor 
meer oppervlakte nodig is . 
Met parkeerregulering en tarifering dien je rekening te houden met de functie van het 
winkelcentrum. Bij een centrum dat gericht is op winkelen, mag er geen sanctie op staan als 
de consument lang in het winkelcentrum verblijft. Het nadeel voor de consument is te 
minimaliseren door bijvoorbeeld een gratis uitrijkaart te geven bij x-gulden aan boodschap
pen. In een boodschappencentrum moet je rekening houden met kortparkeerders waarbij het 
parkeren is te sturen door bijvoorbeeld de eerste twee uren gratis te laten parkeren. Langpar
keerders worden zo geweerd. Dit is echter erg managementintensief, omdat een goede 
controle essentieel is. Een middel om kantoorgebruikers te weren is de parkeerplaatsen af te 
sluiten en pas om 9.00 uur te openen, wanneer de meeste kantoren al met hun werk zijn 
begonnen. 

6.3.2 Overdimensionering 

Overdimensionering is het bij renovatie realiseren van een groter vloeroppervlak, dan op dat 
moment nodig is. In eerste instantie wordt gekeken naar de ruimtebehoefte bij renovatie. Als 
er in de toekomst nog een toename van die behoefte wordt verwacht, kan overwogen worden 
om een grotere ruimte te creeren dan op het moment van renoveren vereist is . 

Overdimensionering winkelunits 
Op unitniveau betekent overdimensionering het realiseren van te ruime winkeleenheden. 
Vanwege een optimale produktpresentatie worden specifieke eisen gesteld aan de afmeting 
van het verkoopoppervlak. De extra ruimte kan dan worden ingebouwd door het magazijn of 
eventuele dienstruimte groter te maken dan strikt noodzakelijk is. Als de wens tot een groter 
verkoopoppervlak optreedt, kan door het verschuiven van interne scheidingswanden het 
magazijn of de dienstruimte worden verkleind. 

Overdimensionering passages 
Overdimensionering op complexniveau is mogelijk door zonering te introduceren. Een zone 
is het gedeelte tussen bebouwd en onbebouwd gebied, dat in de toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komt. Door zonering wordt de mogelijkheid geboden om door middel van 
uitwisseling van functies nieuw verkoopoppervlak te creeren. In het bestemmingsplan moet 
met de gemeente van te voren worden vastgelegd welke oppervlakte maximaal bebouwd mag 
worden. 

Overdimensionering parkeervoorzieningen 
Op lokatieniveau heeft overdimensionering betrekking op de parkeervoorzieningen. Overdi
mensionering kan plaatsvinden van zowel het bebouwde als van het onbebouwde oppervlak. 
Er moeten dan meer plaatsen op parkeerterreinen of in parkeergarages en -kelders worden 
gemaakt, om zo in de toekomst een groeiend aantal auto's kwijt te kunnen. Dit kan dan 
zonder ingrijpende maatregelen gebeuren. 
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6.3.3 Indelingsflexibiliteit 

Door middel van indelingsflexibiliteit kan binnen bet bestaande oppervlak een andere 
ruimtelijke verdeling worden gerealiseerd. Dit kan zowel de indeling binnen bet complex of 
de units betreffen, als de ruimtelijke verdeling van bet terrein rondom bet winkelcentrum. 

Interne herindeelbaarheid 
Verkoopoppervlak is er op gericbt om de produkten optimaal te presenteren. Magazijnen en 
dienstruimten vervullen een ondersteunende functie ten beboeve van bet commerciele proces. 
Wanneer er een grotere beboefte aan verkoopoppervlak ontstaat moet de buurder de vrijbeid 
bebben om de inwendige ruimtelijke indeling van een unit te wijzigen en zo de verdeling 
tussen de drie ruimtesoorten te bepalen. Scbeidingswanden moeten naar beboefte kunnen 
worden geplaatst en worden weggebaald. Dit vraagt om een uniforme draagkracbt en een 
gelijk niveau van vloeren en plafonds. 

Herverkavelbaarheid 
~ Vanwege de veranderende ruimtebehoefte moet er tijdens het renovatieproces rekening mee 
} worden gehouden dat het winkelcentrum in de toekomst herverkaveld kan worden. Binnen 
8 dezelfde draagstructuur moet bet mogelijk zijn door het aanpassen van winkelscheidende 

wanden meer kleine units te realiseren, bestaande units samen te voegen tot enkele grotere 
of bet bestaande verkoopoppervlak ten koste van belendende units te vergroten. De vormen 
van verkavelbaarheid zijn te typeren als splitsen, samenvoegen en berverdelen. 
(zie afbeelding 6.1) 
Door bij de renovatie een maximaal verkavelingsplan te ontwerpen, dat gebaseerd is op het 
grootst mogelijk te verwacbten aantal units binnen de draagstructuur, krijgt de bebeerder in 
theorie een aantal middelen ter beschikking, waarmee hij kan voorkomen dat bet winkelcen
trum slecht op de markt afgestemd raakt. In de praktijk zullen samenvoegen en herverdelen 
alleen in het beheer te gebruiken zijn als er toevalligbeden optreden, zoals bet vrijkomen van 
een unit naast een huurder die uitbreidingswensen heeft. Binnen een concern is men we! in 
staat de verschillende ruimtebehoeften op elkaar af te stemmen, maar bet clusteren van 
formules wordt door de beleggers niet als reele optie gezien. (zie boofdstuk 5) Verder zullen 
samenvoegen en herverdelen alleen toepasbaar zijn bij renovaties, wanneer bet bele centrum 
op zijn kop wordt gezet. 
Splitsen is in bet beheer praktisch toepasbaar bij units die nu nog door grootschalige 
detailhandel worden ingenomen. Wanneer deze branches verschuiven naar bijvoorbeeld de 
rand van de stad, dan laten zij grote, moeilijk verhuurbare units achter. Deze vierkante 
meters kunnen door middel van splitsing opnieuw in de markt worden gebracht. 

Om berverkavelbaarbeid mogelijk te maken dient het distributienet van de installaties te 
bestaan uit een zogenaamde stervorm. Vanaf de leverantie worden hoofdleidingen getrokken 
naar een aantal verdeelstations, vanwaar meerdere units worden voorzien. Doet zicb een 
ruimtelijke wijziging voor, dan is vanuit het verdeelstation eenvoudig een nieuwe leiding te 
trekken naar de betreffende unit. Om onnodige bedrijfsstoringen bij ruimtelijke aanpassingen 
te voorkomen moeten de boofd-distributieleidingen bij voorkeur in het openbare gebied lig
gen. Dit kan in de passages door ze bijvoorbeeld in een koofconstructie weg te werken. Dit 
is een uniforme afwerking die door het hele centrum boven de puien loopt. De nutsvoorzie
ningen gas, elektra en eventueel centrale verwarming kunnen dan per unit aan en uitgescha
keld worden zonder in de winkelunits te hoeven komen. 
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Indelingswijziging parkeerterrein 
Binnen het beschikbare terrein rondom het winkelcentrum kan een bepaalde verhouding ge
kozen worden tussen verhard en onverhard terrein. Ats in de toekomst een uitbreiding van 
het aantal parkeerplaatsen gewenst is, kan door het wijzigen van de verhouding tussen ver
hard en onverhard de ruimte die eerst door bijvoorbeeld gras werd ingenomen, gebruikt 
worden voor parkeren. 

6.3.4 Aanbouwflexibiliteit 

Aanbouwflexibiliteit geeft de mogelijkheid om het bestaande oppervlak in de toekomst 
horizontaal of verticaal uit te breiden. Om het winkelcentrum van aanbouwflexibiliteit te 
voorzien dient de groeiverwachting als randvoorwaarde in het renovatieplan verwerkt te 
worden. 

Zonering 
Het introduceren van zonering als mogelijkheid om units in de richting van de passage uit te 
breiden, vereist een overdimensionering van de passages. Het begrip zonering is dan ook in 
paragraaf 6.3 .2 al toegelicht. Op unitniveau betekent zonering een strook v66r de winkelpui
en, die in de toekomst bij de winkel getrokken kan worden door de puien naar voren te 
plaatsen. Dit vereist goede aansluitingsmogelijkheden van de puien aan vloeren en plafonds. 
Per winkelcentrum moet bepaald worden of het naar voren brengen van de puien collectief 
gebeurt, of dat de individuele huurder deze vrijheid heeft. Tot het moment van uitbreiden 
kan de zone gebruikt worden als uitstallingsruimte voor de winkeliers. Door middel van een 
tegelpatroon in de vloerafwerking is de zone te markeren. 
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ajbeelding 6.4 ?.<mering op complex- en lokatieniveau. 

Voor de capaciteit van de installaties moet bij zonering uitgegaan worden van een verande
rend ruimtegebruik. Toekomstige uitbreidingen op unitniveau en de te verwachten maximale 
verkaveling van het complex vragen om een geringe overdimensionering van de installaties. 
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Stapeling 
Verticale uitbreiding kan plaatsvinden door bebouwing te stapelen op het bestaande winkel
centrum of bepaalde delen daarvan. De draagconstructie van nieuw te bouwen delen buiten 
de grenzen van het complex, is zodanig te dimensioneren dat er in de toekomst een of 
meerdere bouwlagen toe te voegen zijn. Bij uitbreidingen op complexniveau heb je altijd te 
maken met bestaande draagconstructies, die niet in alle situaties de mogelijkheid bieden voor 
verticale uitbreiding. Als de draagconstructie onvoldoende blijkt om een nieuwe laag toe te 
voegen, dan zal er voor verticale uitbreiding een extra constructie nodig zijn. In Crimpenhof 
is op deze wijze in het verleden het huidige Hema-pand uitgebreid. 

Extra constructie ten behoeve van 
verticale uitbreiding. 

Verticale uitbreiding op de bestaande draagconstructie is alleen mogelijk indien deze bij de 
bouw voldoende is overgedimensioneerd. Het is dan mogelijk om een extra bouwlaag aan te 
brengen. Dit principe, dat met name geschikt is als de lokatie geen mogelijkheid biedt door 
inklemming in bestaande winkelvoorzieningen, is bijvoorbeeld toegepast bij het Willem 
Eggert Centrum in Purmerend. Hier is door middel van een lichte staalconstructie op het 
complex een extra parkeerlaag toegevoegd. 

Uitbreiden van bestaande units 
Voor de uitbreiding van bestaande units volstaat een strook voor de gevel, zodat deze naar 
buiten kan worden geplaatst. Ten behoeve van de zone dient in ieder geval grond gereser
veerd te worden om een mogelijke uitbreiding te kunnen realiseren. Daarnaast dient uit kos
ten-oogpunt afgewogen te worden of het aanleggen van een fundering in de zone, dat bij 
renovatie uiteraard duurder is, in de toekomst besparingen op kan leveren. Tot het moment 
van uitbreiden kan de zone bijvoorbeeld worden gebruikt als parkeerplaats. De indeling en 
( over)dimensionering van het totale parkeerterrein moeten dan zo zijn, dat de zone bebouwd 
kan worden zonder wijziging van de rest van het terrein. 
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Uitbreiding met een nieuw deel 
Om uitbreiding met een geheel nieuw deel mogelijk te maken zal een groter gebied moeten 
worden gereserveerd. Als dit gebied v66r de uitbreiding wordt ingenomen door parkeren, is 
bet opheffen van deze ruimte niet door overdimensionering van bet terrein op te vangen. De 
parkeerplaatsen die verdwijnen door de nieuwbouw moeten elders terugkomen. Verschuiving 
van de terreinen is vanwege de inklemming in de bestaande woon- en winkelgebieden in de 
meeste gevallen niet mogelijk. Omdat de beschikbare ruimte voor parkeren eindig is, zal 
uitbreiding van parkeerplaatsen in de vorm van parkeren op het dak van de nieuwbouw of 
op bet bestaande winkelcentrum plaats moeten vinden. Een ander altematief, namelijk 
parkeren op afstand, zal bij de vestigingsflexibiliteit worden besproken. Parkeren onder bet 
winkelcentrum is in bet geval van renovatie waarschijnlijk niet toepasbaar. Deze vorm van 
parkeren zou bovendien in de toekomst niet verder in verticale richting uit te breiden zijn, 
hetgeen wel mogelijk is bij parkeergarages. 

In de lay-out en routing van bet centrum moet al bij de renovatie rekening worden gehouden 
met een mogelijke uitbreiding. De lay-out moet worden afgestemd op of aan te passen zijn 
aan de mogelijke uitbreiding. Anders moet deze uitbreiding zodanig gepland worden, dat zij 
aansluit op de bestaande routing. Er moet een beeld worden verkregen van hoe de situatie na 
een toekomstige uitbreiding er uit zal gaan zien. Hiertoe dient een masterplan gemaakt te 
worden waarin de mogelijke uitbreiding en de eventuele gevolgen daarvan in kaart worden 
gebracht. 

6.3.5 Vestigingsflexibiliteit 

Vestigingsflexibiliteit betekent bet op afstand plaatsen van bepaalde functies waarvoor in bet 
winkelcentrum niet langer plaats is. Het kan zo zijn dat door ruimtegebrek of door andere, 
exteme factoren bet niet langer mogelijk is om bijvoorbeeld de parkeergelegenheid bij bet 
winkelcentrum uit te breiden. In dat geval kan deze functie op een andere lokatie, indien 
mogelijk buiten het winkelcentrum worden gevestigd. 

Plaatsing magazijnen buiten bet centrum 
Magazijnruimte hoeft zich niet per definitie in bet winkelcentrum zelf te bevinden. Wanneer 
er ruimtegebrek optreedt in bet centrum, dan kan deze functie daar tijdelijk of voor een 
langere periode buiten worden geplaatst. Dit principe wordt al gehanteerd door de filiaalbe
drijven, die centrale magazijnen hebben op goedkope lokaties buiten de winkelcentra. De 
goederen worden dan gesorteerd, geprijsd etc. direct bij de winkels aangeleverd, waardoor 
er in de unit geen dure vierkante meters nodig zijn voor bet magazijn. 

Parkeren op afstand 
De bereikbaarheid per auto van met name winkelcentra die in een stadscentrum zijn gelegen 
wordt steeds slechter. De gemiddelde Nederlander zou bet liefste zijn auto gratis onder de 
toonbank parkeren, maar door het dichtslibben van binnensteden zal er naar een andere 
manier gekeken moeten worden om de consument bij bet centrum te krijgen. Een oplossing 
om de bereikbaarheid te verbeteren is bet parkeren op afstand, waarna de consument met 
een vorm van openbaar vervoer naar bet winkelcentrum wordt gebracht. 
In de gemeente Utrecht is met deze vorm van flexibiliteit een proef gestart door middel van 
een gratis 'winkel-express'. Door de slechte bereikbaarheid van de binnenstad en bet 
verdwijnen van parkeerplaatsen zijn de winkelvoorzieningen steeds slechter te bereiken. Als 
altematief wordt aan de rand van de stad goed bereikbare parkeergelegenheid aangeboden, 
voomamelijk bedoeld voor mensen die uit de regio komen. Vanaf bet parkeerterrein van 
stadion Galgenwaard, dat alleen op gezette tijden wordt gebruikt, wordt op de koopavond en 
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op zaterdag een frequente busverbinding met de binnenstad onderbouden. Een evaluatie van 
bet project moet nog plaatsvinden, maar feit is dat bet aantal mensen dat van deze voorzie
ning gebruik maakt de verwacbting ruimscboots beeft overtroffen. De eerste indrukken zijn 
dat deze service consumenten genereert, die anders geen bezoek aan de binnenstad badden 
gebracbt. Het gaat daarbij voornamelijk om ouderen. 

6.3.6 Visuele flexibiliteit 

Tot nu toe zijn de vormen flexibiliteit besproken die voldoen aan de punten 1 en 2 van bet 
programma van eisen. Naast de ruimtelijke en functionele aspecten zijn er ook eisen gesteld 
aan bet vermogen om de uitstraling van bet winkelcentrum aan te kunnen passen. Visuele 
flexibiliteit biedt op alle drie de scbaalniveaus de mogelijkheid om de belevingswaarde van 
bet centrum bij de tijd te bouden. 

Aanpassingen geveluitstraling 
De sfeer in bet openbaar gebied wordt voor een deel bepaald door de uitstraling van de indi
viduele units . De expressiviteit van de winkeliers die van invloed is op de interne presentatie 
komt tot uitdrukking in bet puibeeld, etalages en reclame-uitingen, kortom de geveluitstra
ling. Daarnaast speelt ook bet interieur mee, dat vanuit de passage te zien is. Dit laatste 
geldt zeker voor een food-court, waar geen puien zijn, maar de sfeer gebeel vanuit bet inte
rieur komt. 

Vrijheid in 
puikeuze en reclamevoering. 

Uniforme puien. 
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Door de verhuurder wordt bepaald welke mate van vrijheid de winkeliers hebben in hun 
puikeuze. Soms is het zo dat er door de verhuurder standaard puien worden aangeboden 
waarmee de ondememer zich slechts op beperkte schaal kan profileren. Door het bepalen 
van marges, dit zijn gebieden in de gevel waarbinnen de winkelier met goedkeuring van het 
management vrij is te doen en laten wat hij wil doen, kan er een gevarieerd puibeeld 
ontstaan dat frequent kan worden aangepast. De randvoorwaarden moeten dan zo worden 
vastgelegd, dat de individuele geveluitstralingen geen atbreuk doen aan de uitstraling van het 
centrum als geheel. Ook voor reclame-uitingen kunnen margegebieden worden bepaald, 
waarbinnen de individuele winkelier zelf zijn reclamevoering mag verzorgen. In hoeverre 
deze gebieden worden gemarkeerd is athankelijk van de uniformiteit die in het bepaalde 
centrum wordt nagestreefd. De marges moeten zo gekozen worden dat zij de zichtlijnen in 
het winkelcentrum niet belemmeren. 

Aanpassing interne presentatie 
~ De hoofdopzet van een winkelcentrum wordt bepaald door constructieve elementen als ko-
~ lommen, constructieve vloeren, dragende wanden en daken. Bij elke ingreep is de bestaande 
8 draagconstructie een gegeven, dat afgezien van enige modificaties, een onveranderbaar ge

heel is. 
Ten aanzien van de inteme presentatie dient er een onderscheid te worden gemaakt naar 
architectuur, design en decor. Deze elementgroepen zijn een clustering van centrum-elemen
ten, die vanuit commercieel oogpunt met dezelfde frequentie aangepast of vervangen moeten 
worden. Daarbij moet de architectuur voldoen aan de gebruiksverwachting op de lange 
termijn, design op de middellange termijn en decor op de korte termijn. 

Architectuur 
Elementen die tot de architectuur behoren richten zich op belevingswaarden die 15 tot 20 
jaar in stand dienen te blijven. Architectuur houdt de basisvormgeving in, die het fundament 
legt voor de sfeer in het openbaar gebied. Deze basis dient neutraal en tijdloos te zijn, zodat 
er door middel van design de gewenste atmosfeer kan worden gecreeerd, die gemakkelijk 
aan te passen is. De belangrijkste centrum-elementen die tot de architectuur behoren zijn de 
vloerafwerking en een eventuele kapconstructie. Als materialen waarvan de kap gemaakt is 
overschilderbaar zijn, kunnen ze door een veranderende kleurstelling met de mode mee 
gaan. 

Design 
Elementen die deel uitmaken van het design hebben een functionele levensduur van 7 tot 10 
jaar. Design verzorgt als het ware de make-up die op de basis, gelegd door de architectuur, 
wordt aangebracht. Voor alle elementen en materialen geldt dat zij zo bevestigd moeten 
worden, dat zij eenvoudig zijn te demonteren. 

Accenten in de vloerafwerking: 
Zoals gezegd dient de vloerafwerking neutraal gekozen te worden en zal deze minimaal 15 
jaar mee moeten gaan. Door het aanbrengen van bepaalde accenten in de afwerking, zoals 
een tegelpatroon in dezelfde kleur als de kolommen, kan de vloer na betrekkelijk korte tijd 
een andere uitstraling krijgen. 

Afwerking van kolommen, binnengevels en roltrappen: 
Afwerkingen van kolommen, binnengevels en eventueel roltrappen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de eigen identiteit van een winkelcentrum. Uit oogpunt van beheer is het 
verstandig om delen die bereikbaar zijn voor de consument van een degelijk materiaal te 
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voorzien. Delen waar de consument niet bij kan, kunnen met relatief eenvoudige materialen 
die het gewenste visuele effect hebben worden bekleed. 

Verlichting: 
Verlichting speelt een rol in het contact tussen de consument en bet winkelcentrum. Indien 
op juiste wijze toegepast, kan de verlicbting een belangrijke bijdrage leveren aan bet eigen 
karakter van het centrum. Het kan dus ook een verandering van de sfeer teweeg brengen als 
een nieuw verlichtingsconcept wordt toegepast. Door accentverlichting en het gebruik van 
lichtkleuren kan de ruimtelijke beleving van de passages worden aangepast. 

Overige centrum-elementen: 
Overige elementen die tot het design beboren en op middellange termijn aangepast kunnen 
worden zijn afvalbakken, balustrades, bankjes, bewegwijzering en bet logo. 

Decor 
Elementen die bet decor van een winkelcentrum vormen bebben een gebruiksverwacbting 
van 3 tot 5 jaar. Onder andere groenvoorzieningen, vlaggen en vaandels behoren tot deze 
categorie. 

Aanpassing externe presentatie 
-~ Als je de clustering van elementen naar functionele levensduur doortrekt naar de externe 
~ presentatie is ook hi er sprake van onderscheid in arcbitectuur, design en decor. 

Architectuur 

Architectuur op lokatieniveau boudt voornamelijk de afwerking van de buitengevel in. 
Overwogen kan worden om deze na een periode van circa 20 jaar te vervangen, om zo de 
uitstraling te verbeteren. De kapconstructie, die soms ook een deel van de externe presenta
tie bepaald, is al bij de interne presentatie besproken. 

Design 

Parkeervoorzieningen: 
Het winkelen begint voor de consument op het moment dat deze bij het winkelcentrum 
aankomt. Voor degene die met de auto komen vormt bet parkeerterrein of de parkeergarage 
de start van bet winkelen. Deze voorzieningen, die deel uitmaken van bet produkt winkel
centrum moeten wat uitstraling betreft net als de passages aan te passen zijn. Voor parkeer
garages kan dit eenvoudig gebeuren door scbilderwerk in een andere kleurstelling aan te 
brengen, eventueel aangevuld met wandscbilderingen. Ook kunnen kleuren worden aange
bracbt op het wegdek, om zo de scbeiding tussen parkeren, rijden en lopen aan te geven. 
Een visuele relatie tussen een deel van de passage en de parkeergarage verlevendigd het 
beeld in de garage. 

Entreepartijen: 
Het aanpassen van de gehele buitengevel zou een kostbare oplossing zijn om de externe 
presentatie op middellange termijn te verbeteren. Het winkelcentrum is op een relatief 
goedkope manier aan te passen door een beperkt deel van de buitenkant te vervangen, 
namelijk de entreepartijen. Door de entreepartij zo te maken dat deze een aparte eenheid van 
bet winkelcentrum is, kan de entree gemakkelijk in zijn gebeel worden vervangen. Dit dient 
dan tegelijk te gebeuren met de verandering in presentatie van het openbaar gebied in bet 
complex, waardoor de relatie tussen binnen en buiten in stand blijft. 
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Vervangbare entreepartij. 

Externe bewegwijzering: 
In de omgeving moet het centrum duidelijk aangegeven zijn door externe bewegwijzering, 
zeker wanneer een centrum de pretentie heeft een regiofunctie te vervullen. Niet iedereen in 
omringende dorpen weet het centrum automatisch te vinden. Ook nieuwe bewoners moeten 
wegwijs gemaakt worden en daarnaast is het ook extra reclame. De bewegwijzering, waar 
het logo van het winkelcentrum op staat en die vooral bevestigd is aan lantarenpalen, is op 
het moment dat het logo wordt gewijzigd eenvoudig te vervangen. 

Decor 

Winkels aan de buitenzijde: 
Als aan de buitenzijde winkels worden geplaatst, kunnen deze bijdragen aan een veranderen
de presentatie. Zoals de presentatie van de ondernemers de sfeer in de passages mede 
bepaalt, is dit ook mogelijk voor de externe presentatie. Deze optie is alleen voor een 
beperkt aantal branches geschikt, zoals een slijterij waar de kratten bier en dergelijke 
rechtstreeks in de kofferbak geladen kunnen worden. 

Attentiebakens: 
Ook een attentiebaken kan de aandacht op het winkelcentrum vestigen. Door het logo en 
eventuele reclame-uitingen van ondernemers demontabel te maken kan de attentiebaken op 
eenvoudige wijze mee veranderen met de rest van de interne- en externe presentatie. 

Andere middelen om de uitstraling van het winkelcentrum te wijzigen zijn het vervangen van 
vlaggen en het aanpassen van verlichting aan de buitenzijde. 

6.4 Niveaus van ingrepen 

Met de verdeling naar architectuur, design en decor is al aangegeven dat er verschillende 
tijdstippen zijn in de levenscyclus van een winkelcentrum, waarop afstemming van de 
geleverde prestaties op de vraag kan plaatsvinden. Ook elk type van ruimtelijk-functionele 
flexibiliteit heeft zijn specifieke moment waarop deze toepasbaar is. Hierdoor zijn er 
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verscbillende niveaus van ingrepen te onderscbeiden, die zijn te typeren als renovatie, 
revitalisatie en bebeer. Dit onderscbeid in ingrepen in de tijd is ook te zien in bet conceptu
eel model zoals dat in de onderzoeksopzet is besproken (zie atbeelding 3 .1). Een renovatie is 
een ingreep die na 15 tot 20 jaar gebeurt, revitalisatie na 7 tot 10 jaar en bebeersmatige 
ingrepen na 3 tot 5 jaar. Het precieze tijdstip van aanpassing bij elk type staat niet eenduidig 
vast. Deze is onder andere afuankelijk van bet opleveringsniveau bij renovatie en de 
kwaliteit van bet dagelijks bebeer. Verder wordt zij bepaald door externe factoren, waarvan 
de mate waarin deze zicb manifesteren niet te voorspellen is. 

BEHEER korte termijn 3 - 5 jaar 

REV IT ALISA TIE middellange termijn 7 - 10 jaar 

RENOVATIE lange termijn 15 - 20 jaar 

ajbeelding 6.5 Niveaus van ingrepen. 

Om een overzicbt te krijgen welke typen flexibiliteit op een bepaald moment toepasbaar zijn, 
is de reeds eerder ge"introduceerde flexibiliteitsmatrix uitgebreid met een tijdsdimensie. De 
matrix moet als volgt worden gelezen. De tijdsdimensie is aangegeven door als bet ware drie 
lagen over elkaar te leggen. De witte bokjes komen in de tijd gezien bet eerst aan de beurt. 
Deze vormen van flexibiliteit zijn in bet bebeer toepasbaar. Vervolgens komen de ingrepen 
bij een revitalisatie, deze zijn licbtgrijs gearceerd. Als laatste in de tijd komen de vormen 
van flexibiliteit die specifiek bij een renovatie gebruikt kunnen worden, namelijk donkergrijs 
gearceerd. Ingrepen die tijdens bet bebeer gebeuren kunnen terugkomen bij een revitalisatie 
of een renovatie. Hetzelfde geldt voor ingrepen bij een revitalisatie, die bij een renovatie 
terug kunnen komen. Naast de tijdsdimensie is in de uitgebreide matrix aangegeven welke 
elementen of voorzieningen bij een ingreep betrokken zijn (o) en welke eisen er aan de 
draagstructuur worden gesteld ( -) . 

De functionele levensduur van de verscbillende elementen beeft een relatie met de investe
ringsbedragen. Dit betekent dat elementen die kort meegaan, ook relatief goedkoop moeten 
zijn. Elementen die daarentegen Jang mee gaan, mogen een grotere investering vergen. Door 
bier rekening mee te bouden, kunnen de kosten op een juiste wijze in de buur worden 
verwerkt. 
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ajbeelding 6. 6 

GEBRUIKSFLEXIBILITEIT 

• Parkeerregulering 

• Verschillend gebruik 
van de units: 

o verplaatsbare wanden 
- plafonds gelijk niveau 
- vloeren gelijk niveau 
- uniforme draagkracht 

' ' ·---- ------ ----- --- -----

Legenda 
• type flexibiliteit 
o bijbehorende elementen en voorzieningen 
- randvoorwaarden draagstructuur 

RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL 

OVERDIMENSIONERING 

• Overdimensionering 
parkeervoorzieningen: 

o extra parkeerplaatsen 

• Overdimensionering 
passages: 

o gebied met 
uitwisselbare functies 

·- - - - - - -. . . . 
' ' - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - -

• Overdimensionering 
winkelunits: 

o extra vierkante meters 
winkeloppervlak 

1--------, . . . 
' -- -------- -- - - - ----- - -

INDELINGSFLEXIBIL TEIT 

• Herverkavelbaarheid: 
o verplaatsbare winkel-

scheidende wanden 
- plafonds gelijk niveau 
- vloeren gelijk niveau 
- uniforme draagkracht 

' ' ---- --- ---- 1-- --------- -

l-- -------- --- --- ---

• lnteme 
herindeelbaarheid: 

o verplaatsbare wanden 
- plafonds gelijk niveau 
- vloeren gelijk niveau 
- uniforme draagkracht 

-- --- ----- ------- -----' 



RUIMTELIJK - FUNCTIONEEL 

AANBOUWFLEXIBILITEIT 

~~~~a ... >··········· .. littwisselll~ t'Unctles < -··· 
.. fli#4eri~Jl«~1>tl#L <- < .r II· 

• Zonering: 
- aansluitmogelijkheid 

vloeren en plafonds 

:11111:• __ .. ------··_ ... -----·· __ .. ------·· __ .. -----·· __ .. ------·· __ .------··_ ... ------·· __ .. ------··_ ... -·······_ ... ----··_· __ .·········_ .. ·········_ .. ·········_ .. ·········_ .. ·········----------··----------··---------·· Bill 

VESTIGINGSFLEXIBILTEIT 

• Parkeren op afstand 

L. - - - - - - · 

' ' 

----- - - - ----- -- - - - - - - - - - _, 
' 

• Plaatsing magazijnen 
buiten winkelcentnun 

VISUEEL 

VISUELE FLEXIBILITEIT 

Decor 
o attentiebaken 
o winkelruimte aan de 

buitenzijde 

Decor 
o groenvoorziening 
o vlaggen en vaandels 

• 

t..ilJiill 

• Aanpassing 
geveluitstraling: 

o margegebieden 
o vervangbare puien 

!!·~····•!•!!!!•!•!••••····· 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Doel van dit onderzoek is inzicbt verscbaffen in de mogelijkheden om bij ingrijpende 
renovaties in te kunnen spelen op bet dynamiscb gebruik en bebeer van winkelcentra in de 
toekomst. Het onderzoek naar renovatie en tlexibiliteit van winkelcentra is gestart met een 
analyse van wat er in bet recente verleden is gebeurd bij renovatieprojecten. Vervolgens zijn 
de ontwikkelingen in beeld gebracbt die in de toekomst worden verwacbt. Op basis biervan 
is een concept ontwikkeld waarmee kan worden ingespeeld op veranderingen in de vraag 
naar prestaties van bet winkelcentrum. Aan bet einde van bet boofdstuk volgt een 
slotbescbouwing over toekomstige kansen en bedreigingen, die bun weerslag kunnen bebben 
op de ontwikkelingen ten aanzien van winkelcentra. 

7. 1 Conclusies 

De conclusies bebben betrekking op de drie onderdelen van bet onderzoek; de case studies, 
de interviews en de ontwikkeling van bet tlexibiliteitsconcept. 

7.1.1 Case studies 

De volgende ingrepen bebben in bet verleden bij renovaties plaats gevonden: 
- Een toename van bet verkoopoppervlak door uitbreiding en verdicbting vindt plaats om 

bet winkelaanbod te vergroten, de routing te verbeteren, tegemoet te komen aan uitbrei
dingswensen van zittende ondememers en om de kosten te dragen van de renovatie van 
bet bestaande gedeelte van bet centrum. Door de uitbreiding komen er meer mensen naar 
bet centrum, betgeen betekent dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn. 

- Het optimaliseren van de commerciele structuur vindt plaats door een betere verdeling 
van de aanwezige branches en daar waar nodig aanvulling van de structuur met ontbre
kende branches. 

- Verbetering van bet comfort gebeurt bij de open centra door deze van een kapconstructie 
te voorzien. Bij uitzondering worden alleen de luifels vervangen. De gesloten centra 
krijgen aanpassingen aan de bestaande kapconstructie en installaties. 

- Aanpassing van de inteme en exteme presentatie. De inteme presentatie wordt verbeterd 
door open centra te overkappen en bet vervangen van vloeren, plafonds, kolombekleding 
en inrichting. De berkenbaarheid wordt voomamelijk vergroot door bet accentueren van 
de entrees, met daarop bet nieuwe logo. 

De aanleiding voor de renovaties is terug te voeren op de hetgeen bij concurrerende 
, winkelcentra gebeurt en op ontwikkelingen in bet marktgebied, zoals een toenemende 

vergrijzing. 

7 .1.2 Interviews 

In de toekomst zijn de volgende ontwikkelingen te verwacbten: 
- De verwacbting is dat de scbaalvergroting van sommige winkelcentra de komende jaren 

door kan gaan als gevolg van de uitstoot aan de onderkant van de markt. Ook uitbreiding 
van de individuele vestigingen en in bet bijzonder van de supermarkten, gaat in de 
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toekomst nog door. Voor nieuwe vestigingen hebben de ondernemers de wens om klein 
te beginnen, waarbij na verloop van tijd nog groei mogelijk is. 

- Een grotere bezoekersstroom als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum en de 
nog steeds toenemende automobliteit zorgen voor meer behoefte aan parkeercapaciteit. 
De problemen die hierdoor gaan ontstaan ten aanzien van de bereikbaarheid, zijn de 
aanleiding alternatieve vervoersvormen te stimuleren. 

- De frequentie waarmee de uitstraling van de winkels wordt gewijzigd wordt steeds hoger. 
Door de steeds kortere cyclus van veranderen door de ondernemers en de toenemende 
concurrentie tussen winkelcentra onderling, gaat de sfeer in het openbaar gebied in de 
toekomst sneller aangepast worden. De verwachte trend is dat meer aandacht wordt 
besteed aan de uitstraling van het winkelcentrum naar buiten. 

7 .1.3 Flexibiliteit in winkelcentra 

Op de ontwikkelingen in de processen aan de vraagzijde is in te spelen, mits er bij de 
renovatie voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd. In de levenscyclus van een winkelcentrum 
zijn momenten aan te geven, waar de geleverde prestaties opnieuw moeten worden afge
stemd op de vraag. Hierdoor zijn er verschillende niveaus van ingrepen te onderscheiden, 
die zijn te typeren als renovatie, revitalisatie en beheer. Een renovatie is een ingreep die na 
15 tot 20 jaar gebeurt, revitalisatie na 7 tot 10 jaar en beheersmatige ingrepen na 3 tot 5 
jaar. 

Visuele flexibiliteit 

Ten aanzien van de interne presentatie dient er op lokatie- en complexniveau een onder
scheid te worden gemaakt naar architectuur, design en decor. Deze elementgroepen zijn een 
clustering van centrum-elementen, die vanuit commercieel oogpunt met dezelfde frequentie 
aangepast of vervangen moeten worden. Daarbij moet architectuur voldoen aan de gebruiks
verwachting op de lange termijn, design op de middellange termijn en decor op de korte 
termijn. Dit betekent dat het decor, zoals de groenvoorziening, vlaggen en vaandels in het 
beheer kunnen worden aangepast. Design, waar onder andere kolombekleding, bankjes en 
het logo toe behoren, wordt bij een revitalisatie aangepast. Bij een nieuwe renovatie tenslotte 
vinden de meest ingrijpende maatregelen plaats zoals het vervangen van de vloeren en een 
eventuele kapconstructie. 
De functionele levensduur van de verschillende elementen heeft een relatie met de investe
ringsbedragen. Dit betekent dat elementen die kort meegaan, ook relatief goedkoop moeten 
zijn. Elementen die daarentegen lang mee gaan, kunnen een grotere investering vergen. Op 
unitniveau betekent visuele flexibiliteit dat de ondernemers in staat zijn frequent de uitstra
ling van hun gevel aan te passen. 

Ruimtelijk-functionele flexibiliteit 

Uit de flexibiliteitsmatrix blijkt dat veel vormen van flexibiliteit in het beheer te gebruiken 
zijn. Belangrijke typen van ruimtelijk-functionele flexibiliteit betreffen op lokatieniveau het 
parkeren en de bereikbaarheid. Door het gebruik van parkeerterreinen te reguleren of door 
parkeren op afstand in combinatie met openbaar vervoer is de bereikbaarheid te verbeteren 
en is de capaciteit te vergroten zonder uitbreiding van het bestaande oppervlak in het 
winkelcentrum. 
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7.2 

Conclusies en aanbevelingen 

Op unit- en complexniveau is ruimtelijk-functionele flexibiliteit te realiseren door rekening te 
bouden met een vrije indeelbaarbeid van de draagstructuur. Dit vraagt om voldoende afstand 
tussen kolommen, gelijke boogte van vloeren en plafonds en een uniforme draagkracbt. 
Hierdoor kan berverkaveling van de units plaatsvinden en zijn ondernemers in staat de ruim
telijke verdeling van bun winkel te wijzigen. 
Aanbouwflexibiliteit is te gebruiken door een zone in de passage te introduceren, die in de 
nabije toekomst bij de winkel is te betrekken door de puien naar voren te plaatsen. 

Bij een revitalisatie kunnen allereerst de ingrepen plaatsvinden die bij bebeer reeds zijn 
besproken. Een belangrijke vorm van flexibiliteit die specifiek bij een revitalisatie is te 
gebruiken is aanbouwflexibiliteit. Door een zonering buiten de grenzen van bet winkelcen
trum en stapeling van bouwlagen is bet centrum in borizontale en verticale ricbting uit te 
breiden. 

Net als voor een revitalisatie geldt voor een renovatie dat de aanpassingen die bij minder 
ingrijpende vormen van ingrepen gebeuren ook bier van toepassing zijn. De enige vorm van 
ruimtelijk-functionele flexibiliteit die alleen bij een renovatie moet worden gebruikt is uit
breiding met een nieuw deel van bet winkelcentrum. 

Aanbevelingen 

Omdat elke partij zijn eigen rol speelt in de exploitatiecyclus van winkelcentra, worden ver
dere aanbevelingen gedaan naar de afzonderlijke partijen, te weten de belegger, de manage
ment-organisatie en de ondernemers. 

Belegger 
Flexibiliteit betekent dat er op bet moment van renoveren meer moet worden ge'investeerd 
dan normaal bet geval zou zijn geweest. Deze investering verdient zicb op termijn terug, 
omdat er in de situatie van een veranderende vraag tegen geringe kosten aanpassingen plaats 
kunnen vinden. Het denken in arcbitectuur, design en decor betekent dat een belegger anders 
naar de kosten zal moeten kijken. Door afhankelijk van de functionele levensduur van de 
elementen verscbillende termijnen in acbt te nemen, kunnen de kosten op een juiste wijze in 
de buur worden verwerkt. 
Voor een belegger is bet interessant om te investeren in de flexibiliteit van winkelcentra. 
Met een grotere investering bij een renovatie, kan de levensduur van bet totale winkelcen
trum worden opgerekt. Verboging van bet rendement kan worden bereikt, doordat op elk 
moment in de levenscyclus van bet centrum een maatpak aangeboden kan worden aan de 
ondernemers die een unit buren, waardoor bet produkt winkelcentrum beter is af te stemmen 
op de vraag. 

Management-organisatie 
Met de ontwikkelde vormen van flexibiliteit beeft de management-organisatie een aantal 
middelen ter bescbikking gekregen, waarmee de prestaties van bet winkelcentrum optimaal 
zijn af te stemmen op de vraag. Men moet zicb terdege bewust zijn van de potentie die bet 
centrum biermee beeft gekregen. Door middel van ruimtelijk-functionele flexibiliteit kan in 
principe aan alle wensen van de buurders worden voldaan, maar bet individuele belang mag 
niet prevaleren boven bet totaal. Het brancbepatroon mag niet worden losgelaten en kan 
alleen worden aangepast, indien veranderingen aan de vraagzijde ervoor zorgen dat een 
aanpassing bet totale winkelcentrum beter kan laten functioneren. 
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Ook ten aanzien van de presentatie van bet winkelcentrum zal de management-organisatie 
een actieve rol moeten spelen. Zij dient ontwikkelingen in bet marktgebied bij te houden en 
aan de hand daarvan bet centrum zodanig te verbeteren dat bet produkt past in de markt. 

Ondernemers 
Met de verschillende vormen van flexibiliteit krijgen de huurders meer vrijheid om te 
ondernemen. In eerste instantie moeten zij daarbij de mogelijkheden die op unitniveau 
bestaan gebruiken. De huurder van een winkelunit zal zijn verwachte ruimtebehoefte in 
beeld moeten brengen en aan de hand hiervan zelf afwegen welke vorm van ruimtelijk
functionele flexibiliteit voor hem bet meest interessant is. Met een vrijheid in geveluitstraling 
krijgt de ondernemer de kans zich van de rest te onderscheiden. 

7 .3 Slotbeschouwing 

Met de opzet voor flexibiliteit in winkelcentra is aangegeven hoe bij een renovatie de 
mogelijkheid kan worden ingebouwd om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Het 
voorspellen van alle ontwikkelingen zoals die zich gaan voordoen is niet mogelijk en dus 
ook niet om bier nu al rekening mee te houden. Om enig idee te geven wat er in de 
toekomst op winkelcentra afkomt, volgt een slotbeschouwing van een aantal mogelijke 
kansen en bedreigingen. 

7.3.1 Perifere detailhandel 

Door middel van ruimtelijk-functionele flexibiliteit is in te spelen op de verwachte uitbrei
ding van winkelcentra. Een schokeffect in de groeipotentie van bestaande centra kan de 
mogelijke opkomst van de perifere detailhandel zijn. In principe is dit een bedreiging, maar 
de Nederlandse overheid gaat voorzichtig om met de p.d.v. lokaties (perifere detailhandels
vestigingen). Het blijft voorlopig bij de 13 stedelijke knooppunten en de toegestane branches 
zijn beperkt. Hierdoor kan de perifere detailhandel ook juist kansen bieden aan bestaande 
winkelcentra. Het probleem dat ten aanzien van de bereikbaarheid dreigt te ontstaan, wordt 
er deels door ondervangen en de verschuiving van bepaalde branches naar de rand van de 
stad maakt dat er ruimte vrij komt in bestaande centra. Die ruimte kan dan worden opgevuld 
met nog niet aanwezige formules. 

7.3.2 Verruiming winkelsluitingstijden 

De minister van Economische Zaken heeft onlangs een verruiming van de winkelsluitingstij
den aangekondigd. Wanneer de openingstijden van winkels worden verruimd, kunnen deze 
ook 's avonds en op zondag open zijn. Hierdoor wordt de bezoekersstroom gespreid, wat 
een minder grote parkeerdruk tot gevolg heeft. Buiten deze kans schuilt er ook een 
bedreiging in, omdat bet leidt tot een ander druktebeeld in de passages. Indien hetzelfde 
aantal consumenten over een grotere periode verdeeld wordt, geeft dit een minder druk 
beeld in de passages, hetgeen de sfeer niet ten goede komt. 
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7 .3.3 Krimp-scenario 

Het ontwikkelde flexibiliteitsconcept gaat uit van de groei van bestaande winkelcentra. Als 
gevolg van de mogelijke kansen en bedreigingen zoals biervoor gescbetst, is bet ecbter niet 
ondenkbaar dat bestaande winkelcentra in de toekomst juist kleiner worden. Het is dan ook 
zinvol om dit scenario in ogenscbouw te nemen en te kijken naar de mogelijkheden voor 
afstotingsflexibiliteit. Bij de renovatie moet er dan rekening mee worden gebouden, dat 
delen van bet complex zijn af te stoten, maar eventueel ook voor andere functies dan 
winkelen gescbikt kan worden gemaakt. Hierbij is onder andere te denken aan woningbouw. 
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Blokker 
o.a. Blokker, Xenos, Hoying en Bart Smit 

C&A 
C&A, Foxy Fashion en Marca 
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o.a. Jeans Centre, Tick-it en Boetiek 32 

Hoogenbosch Beheer 
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*> In de periode na het interview zijn deze personen bij een andere werkgever in dienst getreden . 
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De Munt Weert 

Wijnegem Shopping Center Wijnegem (B) 

Stadshart Zoetermeer 

Stadswinkelcentrum Zwolle 
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Case studies 

Deze bijlage bevat de uitwerkingen van de case studies die zijn uitgevoerd ten behoeve van 
mijn afstudeeronderzoek. In de scriptie 'Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra' is op 
basis van deze studies bet hoofdstuk 'Historische analyse' geschreven. 

De onderzoeken hebben betrekking op de volgende winkelcentra: 

Crimpenhof, Krimpen a/d IJssel 1 

Elzaspassage, Helmond 11 

Hesseplaats, Rotterdam 19 

Kanaleneiland, Utrecht 27 

Presikhaaf, Arnhem 35 

De Roselaar, Roosendaal 43 

Schouwburgpromenade, Tilburg 55 

Willem Eggert Centrum, Purmerend 61 

Elke case bevat een beschrijving van de verschillende ingrepen die er bij de renovatie zijn 
gedaan en de reden waarom deze hebben plaatsgevonden. De beschrijving begint met een 
algemene inleiding waarin bet betreffende winkelcentrum wordt getypeerd en waar de 
externe factoren, die de aanleiding waren voor de renovatie, worden toegelicht. Vervolgens 
komen de ingrepen volgens de indeling Ruimtelijk, Functioneel en Visueel aan de orde. 
Achter elke case is een overzichtsplattegrond opgenomen, met daarbij de infrastructuur in de 
nabijheid van bet centrum. Op enkele plaatsen in de tekst wordt er naar deze plattegronden 
verwezen. 

Michael Vrins 

Eindhoven, december 1994 





Crimpenhof 
Krimpen a/d IJssel 

Krimpen aid IJssel is een plaats met bijna 30.000 inwoners, gelegen op de grens tussen 
landelijk gebied en de dicbtbevolkte omgeving rond Rotterdam. In bet centrum van deze 
plaats ligt winkelcentrum Crimpenhof, bet kernwinkelapparaat van Krimpen a/d IJssel. 
Crimpenhof dateert van 1969 en is sinds die tijd, als gevolg van een sterke groei van de 
gemeente in de jaren zeventig, stukje bij beetje opgebouwd. Mede door de gefaseerde bouw 
beeft Crimpenhof 16 verscbillende eigenaren: 2 institutionele beleggers en 14 particuliere 
eigenaren. 

Uitgangssituatie 
Crimpenhof was een onoverdekt winkelcentrum met een oppervlakte van 14.000 m2

• Om de 
consument tegen weersinvloeden te bescbermen, waren er boven de winkels luifels aange
bracht. De structuur van bet centrum bestond uit losse bouwblokken, die tezamen een 
winkelstraat en een groot rechthoekig plein vormden. De bestrating en inricbting van bet 
openbaar gebied waren typerend voor hetgeen in de jaren zestig gangbaar was. Straattegels, 
houten bankjes en veel groen bepaalden bet beeld van bet centrum. 

Externe factoren 
De grootste eigenaar, Stichting Akzo Pensioenfonds, heeft in 1985 een distributie planologi
sche studie laten uitvoeren om de positie van Crimpenhof te bepalen. Uit dit onderzoek 
bleek dat de positie van Crimpenhof in de loop van de tijd steeds meer onder druk was 
komen te staan, als gevolg van toegenomen concurrentie en ontwikkelingen in bet marktge
bied. Na een continue stijging van de bevolking werd voor de jaren tussen 1988 en 1995 een 
lichte daling van de bevolking verwacht. Ook werd verwacht dat bet bestedingspatroon zou 
gaan veranderen, waarbij met name de vergrijzing van de bevolking een belangrijke rol 
speelt. Concurrentie ondervond Crimpenhof van aanpassingen bij winkelcentrum Oosterhof 
in Rotterdam, dat een sterke regionale aantrekkingskracht heeft, en de renovatie van de 
Koperwiek in Capelle a/d IJssel. In de non-food sector was er een grote afvloeiing van de 
koopkracht richting Rotterdam-Centrum. 

Deze externe factoren en de slechte bouwkundige staat van bet centrum hebben ertoe geleid, 
dat bet winkelcentrum uiteindelijk in 1990 is gerenoveerd. Door de complexe eigendoms
structuur van bet centrum is bet een moeizaam renovatieproces geweest, dat in 1992 is 
beloond met een ICSC Award (International Council of Shopping Centers). 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Het winkelcentrum is door de renovatie uitgebreid met 4.000 m2 tot 18.000 m2 in de nieuwe 
situatie. Het oppervlak is vergroot door uitbreiding van bestaande panden en door bet 
toevoegen van 12 nieuwe winkels, waardoor bet totale winkelbestand op 65 is gekomen. De 
nieuw toegevoegde winkels zijn met name gerealiseerd op bet grote plein, waar vroeger 
alleen drie kiosken stonden. 

De uitbreiding van zittende ondernemers komt, naast twee kleinere ondernemers, geheel 
voor rekening van de drie aanwezige supermarkten. Albert Heijn en Super hebben bet 
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bestaande pand vergroot, Edah heeft aan de buitenzijde van bet centrum een nieuw pand 
betrokken. Dit is bet resultaat van een grotere ruimtebehoefte als gevolg van onder andere 
een sterke toename van bet assortiment, bredere gangen en een ruimere presentatie van de 
produkten in de supermarkten. 

Op de hoek van bet winkelcentrum, boven Albert Heijn, heeft de gemeente een woontoren 
laten bouwen. Deze is daar gekomen omdat de gemeente dringende behoefte had aan 
woningbouwlokaties en omdat de toren bijdroeg aan de stedebouwkundige kwaliteit van de 
omgeving. 

® J 
• 

Crimpenhof, voor en na de renovatie. 

Lay-out 
De afstand tussen de beide zijden van bet grote plein was dusdanig groot dat de winkels niet 
in een gang gezien werden en er dus sprak:e was van enkelzijdig winkelen. Door bet plein op 
te vullen met winkels, ontstaat er een route met tweezijdig winkelen. Verder zijn enkele 
kleine units toegevoegd om dode hoeken, de delen in bet centrum waar niets te zien en te 
beleven valt, op te vullen. 
Met de renovatie is de situatie door bet overkappen van bet plein en vol bouwen met kiosken 
sterk verbeterd. De passages zijn echter vrij smal geworden, omdat de eigenaar een zo groot 
mogelijk verkoopoppervlak: wilde realiseren middels de kiosken. Een dood stuk blijft bestaan 
door de gesloten gevel van de visboer, ter plaatse van de entree naar Albert Heijn. Omdat 
bet pand in eigen bezit is, was er op deze situatie weinig invloed uit te oefenen. 

Indeling 
Het wijzigen van de unitgrootte door bet verplaatsen van winkelscheidende wanden heeft in 
beperkte mate plaatsgevonden. De redenen waarom dit niet zonder meer mogelijk was, is de 
kolomafstand van 5 meter, waar tegenwoordig een frontbreedte van 7 meter gangbaar is. 
Zodoende hebben vele winkels nog steeds de vorm van een pijpenla. Toch hebben enkele 
winkeliers onderling vierkante meters geruild en is er een pand twee keer zo groot gewor
den, door dat van de buren te annexeren. 
Aan de zuidzijde van bet centrum had de Super vestiging een blinde gevel, waardoor de 
looproute van de parkeerplaats naar de entree van bet centrum niet erg aantrekkelijk was. 
Om deze route te veraangenamen zijn ter plaatse binnen bet oppervlak: van de supemiarkt 
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nieuwe winkels gemaakt, met hun puien naar de buitenzijde. Om het verlies aan vierkante 
meters te compenseren heeft de supermarkt aan de achterzijde een uitbreiding gerealiseerd. 

Parkeervoorzieningen 
De grotere bezoekersstroom in verband met de toename van het winkelaanbod, samen met 
de grotere automobiliteit, heeft geleid tot een behoefte aan meer parkeerplaatsen. Dit heeft 
geresulteerd in een betere indeling van de parkeerterreinen en een uitbreiding met 150 
parkeerplaatsen. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Bij een winkelcentrum als Crimpenhof, dat de kernwinkelfunctie van Krimpen a/d IJssel 
vervult, hoort een branchering met voldoende keuzemogelijkheden voor de consument. Er 
was echter sprake van een onevenwichtig branchepatroon, hetgeen heeft geleid tot het 
reloceren van zittende ondernemers en het toevoegen van nieuwe branches, om zodoende 
een betere branche-verdeling te krijgen. Om in te spelen op het recreatieve winkelen en 
zodoende de verblijfsduur van de consument in het centrum te verlengen, is er op het plein 
een coffeeshop gekomen. 

Horeca op het 
centrale plein. 

Uit het distributie planologisch onderzoek bleek, dat er een grote behoefte was aan een 
warenhuis. In deze behoefte is door Hema voorzien, die zich in het oude pand van Edah 
heeft gevestigd. Deze supermarkt is naar de buitenzijde van het centrum verhuisd, waar het 
een directe aansluiting op het parkeerterrein heeft. Zo ontstaat er een betere spreiding van de 
drie supermarkten en hoeft de consument niet meer met z'n boodschappen door het centrum 
te zeulen om de auto te bereiken. 
Naast Hema zijn er verder geen landelijk opererende ketens aan het centrum toegevoegd. 
Crimpenhof was van oorsprong sterk door de aanwezigheid van plaatselijke ondernemers, 
die een goede service leveren en aan klantenbinding doen. Door deze beperking is getracht 
de verschraling die je overal in Nederland ziet enigszins tegen te gaan. 
Na de renovatie is er een samenwerkingsverband aangegegaan tussen de diverse eigenaren in 
de Cooperatie Winkelcentrum Crimpenhof. Deze cooperatie behartigt de gezamenlijke 
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belangen in het 'openbaar gebied' . Op wat de individuele winkeliers doen, hebben zij geen 
invloed. Zo kunnen zij ook niet het branchepatroon binnen het winkelcentrum dwingend 
opleggen. Hoe dit zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen moet nog blijken. 

Bereikbaarheid 
De infrastructuur rood het winkelcentrum is door de gemeente gereconstrueerd en opgewaar
deerd. Bestratingen zijn vemieuwd en de wegen sluiten nu beter aan op de parkeerterreinen. 
Indien het ene terrein vol is, wordt de automobilist automatisch naar een ander geleid, door 
een parkeerroute rood het centrum (zie plattegrond). Voor de bezoekers die per bus komen, 
zijn de haltes direct voor de oostelijke entree gesitueerd, zodat zij het centrum ongehinderd 
kunnen bereiken. 
Uit onderzoek is gebleken dat veel van de consumenten met de fiets naar Crimpenhof 
komen. In de oude situatie namen ze deze, tegen de regels in, mee in het winkelcentrum. Na 
de renovatie is dit, door de aangebrachte deuren, niet meer mogelijk en zijn er bij elke 
entree fietsenklemmen aangebracht. Tevens is er een bewaakte fietsenstalling aan de 
Noordzijde van het centrum gekomen. 

Routing 
De losse blokken waaruit het centrum bestond hadden totaal geen samenhang. Door het 
grote aantal entrees was er geen overzicht waar men nu het centrum binnenkwam. Met het 
bebouwen van de vele openingen tussen de winkelblokken is het aantal entrees drastisch 
beperkt, waardoor de consument op een prettige manier langs zoveel mogelijk winkels wordt 
geleid. Ook de overkapping heeft er aan bijgedragen dat het centrum nu een geheel is, in 
plaats van de losse blokken in de oude situatie. Om de toegankelijkheid van het centrum te 
verbeteren, zijn ter plaatse van een tweetal entrees gedeelten van de bestaande bebouwing 
gesloopt. 

Orientatie op het kleine 
plein. 

In het openbaar gebied zijn twee pleintjes gekomen. De ene heeft een rustfunctie en is 
gedeeltelijk in gebruik als terras van de coffeeshop. De andere heeft naast deze functie, 
overigens zonder horeca, een orientatie functie. De consument wordt hier als het ware 
gedwongen even stil te staan en te kiezen langs welke passage hij zijn weg gaat vervolgen. 
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Comfort, netheid en veiligheid 
V66r de renovatie was bet centrum voorzien van brede, donkere luifels, die slecbts een 
beperkte bescberming boden tegen regen en windoverlast. Om de consument beter te 
beschermen tegen weersinvloeden en om een bepaalde sfeer te creeren, is bet openbaar 
gebied overkapt en voorzien van toegangsdeuren. De oude luifels zijn ingekort en bebben als 
basis voor de kapconstructie gediend. Overkappen van bet centrum betekent wel dat er ten 
aanzien van de brandveiligbeid maatregelen genomen moeten worden. Het openbaar gebied 
is voorzien van sprinklers, evenals de nieuw toegevoegde panden. Voor de reeds bestaande 
panden is een brandwering aangebracbt door middel van sprinklers, net voor de pui. Het 
was niet baalbaar ·om in de panden een sprinklerinstallatie aan te leggen. Ook de klimaatbe
beersing wordt na de renovatie door middel van installaties geregeld. Deze functioneren niet 
optimaal, omdat zij als sluitpost op de begroting zijn bebandeld en niet in de totaal opzet van 
bet centrum zijn geintegreerd. 
In verband met de woningen boven bet centrum beeft de kap een speciale vorm gekregen, 
zodat de bewoners zowel over de kap been naar de omgeving kunnen kijken, als door de kap 
been in bet winkelcentrum. Bij de renovatie is ecbter de fout gemaakt dat de boogtes van de 
woningen van tekening zijn afgelezen, zonder deze in werkelijkheid op te meten. Doordat de 
woningen in de loop van de tijd verzakt zijn, kijken de bewoners zittend in bun stoel nu tocb 
tegen de kapconstructie a'!fl___:_ 

Speciale vorm 
kapconstructie. 

Vroeger badden de woningen bun entrees in bet openbaar gebied van bet winkelcentrum, 
maar vanwege bet afsluiten van dit gebied waren deze niet langer bruikbaar. Ten beboeve 
van de woningen zijn er daarom aan de acbterzijde van de winkels nieuwe entrees gekomen. 
Naast bet verbeteren van de routing beeft bet beperken van bet aantal entrees ook een 
veiligbeidsaspect. Vroeger waren er regelmatig diefstallen, op klaarlicbte dag. De daders 
konden ongemerkt via een van de vele uitgangen bet centrum verlaten. Door bet aantal 
mogelijkheden te beperken waarop bet centrum kan worden verlaten, neemt ook de animo 
om te stelen af. 
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C Visuele aanpassingen 

Interne presentatie 
Eerst was Crimpenhof een typiscb jaren zestig winkelcentrum met zijn donkere luifels en 
bielzen plantenbakken. De interne presentatie is voor een belangrijk deel gewijzigd door de 
overkapping van bet centrum. Hierdoor is er een 'binnenklimaat' ontstaan met diverse 
aankledingsmogelijkheden zoals groenvoorziening, bet opbangen van vlaggen en ander 
decoratie materiaal. 

Passage voor renovatie. 

Passage na renovatie. 

De vloer in bet openbaar gebied was v66r de renovatie niet onderbeid en als gevolg van de 
drassige ondergrond verzakte de tegels regelmatig. Naast een rommelige aanblik leidde dit 
meerdere malen tot gebroken benen. Bij de renovatie is bet bele openbaar gebied van een 
constructieve vloer voorzien. Op deze vloer is een nieuwe afwerking aangebracbt, die in 
eerste instantie nogal glad was door een speciale coating. Na enkele scboonmaakbeurten is 
deze coating verdwenen en functioneert de vloer normaal. Vaak is bet een psycbiscb effect, 
dat mensen denken dat een vloer glad is wanneer deze glimt. Verder zijn alle inricbtingsele-
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menten als bankjes, afvalbakken etc. vernieuwd. Dit soort ingrepen is te vergelijken met bet 
inricbten van een buis. Zorg voor een neutrale basis en breng door middel van de inricbting 
sfeer aan. 
lets wat tot de verantwoordelijkheid van de winkeliers zelf beboort is bet vernieuwen van de 
puien. Omdat door bet aanbrengen van de kap al een binnenklimaat is ontstaan, kan de 
winkelpui worden vervangen door een 'open' pui, waardoor de psycbologiscbe drempel voor 
de consument om de winkel te betreden wordt verlaagd en de verkoopwaar beter kan worden 
gepresenteerd. De meeste ondernemers zagen bet nut van deze ingreep in en bebben bun pui 
vervangen. Slecbts enkele, particuliere eigenaren bebben bun oude pui gebandbaafd. 

Exteme presentatie 
Zoals veel winkelcentra was Crimpenhof een introvert centrum. Om bet gebeel als winkel
centrum berkenbaar te maken zijn de entrees geaccentueerd door bet aanbrengen van een 
arcade. Enkele buitengevels bebben een meer open karakter gekregen door er grote ramen in 
te plaatsen. Verder zijn er op diverse plaatsen vlaggen aangebracbt en is bet oude, oubollige 
logo vervangen om zo bet centrum een eigen identiteit te geven. 

Entreepartij na renovatie. 
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Elzaspassage 
Helmond 

De Elzaspassage is gelegen in het centrum van Helmond, direct grenzend aan de publieks
trekkers C&A en Vroom & Dreesman. De huidige Elzaspassage bestaat uit het oorspronke
lijke winkelcentrum de Passage, daterend uit 1969 en de uitbreiding met bet Elzas-gedeelte, 
gebouwd op een voormalig parkeerterrein. 

Uitgangssituatie 
Het winkelcentrum was voor de renovatie een echte passage, die een verbinding vormde 
tussen de belangrijkste winkelstraat van Helmond, de Veestraat, en de Markt. De Passage 
met een winkeloppervlak van 3.000 m2 was niet geheel overkapt, maar middels ondoorzich
tige luifels toch voor een groot deel overdekt. 

Externe factoren 
In het begin van de jaren tachtig kreeg het centrum van Helmond, en daarmee de Passage 
die onderdeel uitmaakt van het kernwinkelapparaat, te maken met een steeds grotere 
koopkrachtafvloeiing richting Eindhoven. De Passage zelf was donker, smerig en verouderd. 
De slechte kwaliteit van bet winkelcentrum en de toegenomen concurrentie van de binnen
stad van Eindhoven, resulteerde in een dating van de passantenstroom. Bovendien werd de 
Passage door velen alleen gebruikt als loopstraat naar bet achter het centrum gelegen 
parkeerterrein. Om deze problemen op te lossen heeft eigenaresse Nationale Nederlanden 
besloten om de Passage in 1987 te renoveren en fors uit te breiden. De uitbreiding is echter 
pas in 1989, twee jaar na de renovatie gerealiseerd, omdat het erfdienstbaarheidsrecht dat 
een direct aangrenzende eigenaar had, een huisarts, over het hoofd was gezien. Notarieel 
was vastgelegd dat de dokter een vrije achterin- en uitgang had over de belendende percelen 
naar de openbare weg. Uiteindelijk is de betrokkenene weggekocht, waarna alsnog de 
bouwvergunning afgegeven kon worden. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
De uitbreiding van bet winkelcentrum op bet Elzasterrein heeft geresulteerd in een verdub
beling van het verkoopvloeroppervlak. Was er in de oude situatie 3.000 m2 beschikbaar, na 
de renovatie is dit 6.000 m2 geworden. Het aantal ondernemingen is hierbij uitgebreid van 
27 naar 53. 
De verbinding tussen bet oude gedeelte van de passage en het nieuwe is gerealiseerd ter 
plaatse van het pleintje. De bier aanwezige koffie- en broodjescorner heeft plaats moeten 
maken, maar kreeg op bet grote plein in bet nieuwe gedeelte opnieuw een zaak. 

Op uitdrukkelijke wens van het gemeentebestuur is er boven het winkelcentrum een 
woontoren gebouwd, om op deze manier door constante bewoning van het centrum meer 
levendigheid en ook meer sociale controle in het stadscentrum te krijgen. De woningen 
boven het centrum zorgen echter wel voor een verhoogde parkeerdruk in de parkeergarage. 
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EIZ11Spassage, voor en na de renovatie. 

Parkeervoorzieningen 
Voorheen was er parkeergelegenheid voor circa 100 auto's op het Elzasterrein, dat thans 
bebouwd is door de Elzaspassage. Onder het winkelcentrum is bier een ruime parkeergarage 
met zo'n 200 plaatsen voor in de plaats gekomen, waarvan de bewoners van de woontoren 
een gedeelte huren. De parkeergarage is verbonden met het winkelniveau door middel van 
een trappartij en een glazen panoramalift. Veel bezoekers van de Elzaspassage parkeren hun 
auto elders in de stad en combineren winkelen in de binnenstad met een bezoek aan het 
winkelcentrum. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 

Foodcomer met 
horecavoorziening. 

Binnen het oude gedeelte zijn een aantal interne verplaatsingen geweest en is een Giraffe 
winkel op het kleine plein gekomen. De belangrijkste veranderingen in de commerciele 
structuur van het centrum zijn de toevoegingen van de winkels in het nieuwe gedeelte 
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geweest. Geen deel uitmakend van het winkelcentrum, maar toch de belangrijkste trekker is 
de vestiging van C&A. Deze heeft de orientatie van de gehele winkel gedraaid en is nu in 
plaats van naar de Markt, naar de Elzaspassage gericht. 
Een andere trekkersrol wordt bij de westelijke entree vervuld door een groot opgezet 
versplein. Dit is een concentratie van meerdere leveranciers van verse levensmiddelen die 
onder een formule werken. 

Routing 
Vroeger was er een entree bij de parkeerplaats, die op het pleintje uitkwam. Met de 
uitbreiding van het wink:elcentrum is ter plaatse van deze entree de verbinding tussen het 
oude en nieuwe gedeelte gemaakt. Bronpunt blijft evenwel de parkeerplaats, welke nu onder 
het wink:elcentrum ligt. V anuit de parkeergarage komt men met de lift of de trap op het 
grote plein terecht. 
Hoewel C&A zich niet in de Elzaspassage zelf bevindt, is er directe aansluitingen met dit 
modewarenhuis vanuit het winkelcentrum. Hierdoor ontstaat er een route van C&A naar de 
entrees aan de Veestraat of de Markt, waarbij een groot gedeelte van het centrum doorlopen 
wordt. 

lngang naar C&A via het winkelcentrum. 

Op het grote plein zijn horecavoorzieningen gekomen met een uitgebreid terras op verdie
ping-niveau. Het terras op het kleine plein heeft zijn horecafunctie in de nieuwe opzet 
behouden. Niet alleen een terras doet dienst als rustpunt, ook op bepaalde plaatsen in de 
passages moeten consumenten even stil kunnen staan. Een voorbeeld hiervan is de afge
schuinde hoek van de wink:els aan de zuidzijde van het grote plein. In een eerder plan met 
een scherpe hoek was er geen sprake van een rustpunt. 

13 



Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra 

Comfort, netheid en veiligheid 
De oude passage was gedeeltelijk overdekt door donkere luifels. Bij de renovatie zijn deze 
luifels verwijderd en is bet bele centrum overdekt door een glazen kap in de vorm van een 
omgekeerde 'V', die tot in de entrees is doorgetrokken. Door de overkapping staat de 
consument niet langer bloot aan de niet altijd even prettige weersomstandigbeden in 
Nederland, maar is er wel toetreding van daglicbt. In verband met een verdieping op de 
winkels beeft deze kap een grote boogte, zeker in verbouding met de breedte van de 
passages. 

C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
Voor de renovatie was de Passage een donkere winkelstraat, die deels overdekt was door 
luifels. Bruine schrootjes, grindtegels en klinkers bepaalden bet beeld. Door bij de overkap
ping ervoor te zorgen dat er voldoende daglicbt naar binnen kan vallen en door bet 
toepassen van veel licbte kleuren is een frisse omgeving gecreeerd. Na enige tijd bleek deze 
nieuwe uitstraling te steriel over te komen en zijn er tegen de witte gevels, die zicb boven de 
winkelpuien bevinden, groene kunstplanten aangebracbt. 
De oude bestrating is gebeel vervangen door een siervloer, er is betere verlicbting gekomen 
en er zijn spiegels aangebracbt. De uitstraling is in bet nieuwe Elzas-gedeelte in dezelfde 
stijl als in de gerenoveerde Passage. 

Passage na renovatie. 
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Externe presentatie 
De Elzaspassage is ingebouwd in de binnenstad van Helmond. Het enige waarmee bet 
winkelcentrum zicb naar buiten toe kan presenteren zijn de entrees. Deze zijn dan ook zeer 
berkenbaar door de opvallende vorm, die gelijk is aan de kapconstructie. Op de entrees is 
bet logo van bet centrum aangebracbt. 
Ter plaatse van de woontoren beeft bet winkelcentrum een meer extrovert karakter. Hier zijn 
naast de opvallende entree ook etalages zicbtbaar. 

Entreepartij na renovatie. 
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Hesseplaats 
Rotterdam 

Winkelcentrum Hesseplaats is gelegen in de wijk Ommoord, een relatief jonge woonwijk aan 
de noord-oostzijde van Rotterdam. Door de concentratie van hoogbouw rond het centrum 
wonen er relatief veel mensen op loopafstand. Een deel van de flats bevat bejaardenwonin
gen, een doelgroep die voor zijn winkelvoorziening is aangewezen op met name de winkel
centra dicht bij huis. De verwachting is dat de vergrijzing in de wijk ook de komende tijd 
· verder zal toenemen. Samen met twee andere wijkwinkelcentra, de Binnenhof en Zeven
kamp, en enkele solitaire winkelpanden, bepaalde de in 1970 geopende Hesseplaats de 
distributieve structuur van Ommoord. 

Uitgangssituatie 
Winkelcentrum Hesseplaats heeft een lineaire structuur, met aan beide uiteinden van de 
winkelstraat een plein. Aan deze pleinen zijn de supermarkten gelegen, die als trekker voor 
dit boodschappencentrum fungeren. Het winkelcentrum omvat circa 7 .000 m2 bruto vloerop
pervlak, verdeeld over 40 winkelpanden. Het centrum was voorzien van ondoorzichtige 
luifels om de consument tegen regen te beschermen. 

Exteme factoren 
Al begin jaren tachtig toonde onderzoek aan, dat de Hesseplaats in onvoldoende mate en op 
een verouderde wijze haar functie als wijkwinkelcentrum uitdroeg. Tot 1984 werd dit echter 
niet als manco ervaren, het moment dat op een steenworp afstand het regionaal verzorgende 
winkelcentrum Oosterhof werd geopend. Hierdoor werd het evenwicht in het consumenten
draagvlak voor de Hesseplaats verstoord, met als gevolg een toenemende leegstand. 

Naast deze ontwikkelingen in het marktgebied hebben zich ook ontwikkelingen met 
betrekking tot de verschijningsvorm van winkelcentra voorgedaan. Waren voorheen sfeer en 
estethische waarde voorbehouden aan stedelijke centra van een hogere orde, thans moeten 
ook wijkwinkelcentra meer te bieden hebben dan een goede bereikbaarheid en voldoende 
parkeerplaatsen. Hesseplaats was bij deze ontwikkeling achtergebleven, waardoor de 
attractiviteit in een schril contrast was komen te staan met de laatste ontwikkelingen in de 
regio. 

Het bestuur van de winkeliersvereniging, alsmede de eigenaresse van het winkelcentrum 
Stichting Philips Pensioenfonds, hebben de problemen met betrekking tot bet functioneren 
van bet centrum onderkend en de renovatie in gang gezet, welke in 1988 is voltooid. 
Hiermee werden de negatieve gevolgen van genoemde verstoring gekeerd en voorkomen dat 
bet winkelcentrum in de toekomst verder terugvalt. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Bij de renovatie is er ten opzichte van de oude situatie geen extra vloeroppervlakte toege
voegd. Net voor de renovatie was de Albert Heijn vestiging aan de oostzijde van het 
centrum al uitgebreid. Op dit moment bestaat er opnieuw de wens van beide supermarkten 
om bun vloeroppervlak te vergroten. De vergrijzing van de wijk houdt in dat de mobiliteit 
van de consumenten afneemt, waardoor deze geneigd zullen zijn zich op de meest nabij 
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gelegen winkelvoorzieningen te gaan orienteren. Dit zal voornamelijk de dagelijkse goederen 
betreffen, een trend waaraan de supermarkten in hun huidige opzet onvoldoende op kunnen 
inspelen. 

® 
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B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Een tweetal supermarkten op de uiteinden van de passage kunnen als belangrijkste trekker 
aangemerkt worden. In de non-food sector waren een aantal landelijk bekende wink:els 
aanwezig als Bruna en Hubo. Met de renovatie is er ten aanzien van de branchering niets 
veranderd. Ontwikkelingen rood stadsdeelcentrum Oosterhof houden echter in, dat het 
duurzame aanbod in Hesseplaats in de toekomst onder druk zal komen te staan. Het aanbod 
zal zich moeten aanpassen bij de vergrijzende bevolking. Het aanbod van jonge mode en 
trendy schoenen bijvoorbeeld, past niet binnen het bestedingspatroon van de oudere bevol
king. Dit aanbod is juist wel te vinden in Oosterhof. 

Bereikbaarheid 
In infrastructurele zin zijn er bij de renovatie geen wijzigingen geweest. Er was voldoende 
parkeergelegenheid met zo'n 500 parkeerplaatsen en vlak voor het centrum stopt de metro. 
Voor het wink:elcentrum heeft deze metro een beperkte functie. De consument die een 
andere bestemming heeft dan de metrohalte Hesseplaats, zal niet speciaal voor het winkel
centrum uitstappen, alleen al gezien het feit dat stadsdeelcentrum Oosterhof twee haltes 
verder ligt. Hesseplaats kan wel enigszins profiteren van de uit- en opstappers bij de 
metrohalte. 
Mogelijkheden voor het stallen van fietsen zijn ook na de renovatie in het centrum niet of 
nauwelijks aanwezig. Veel fietsers zetten hierdoor de fiets in het voetgangersgebied, tegen 
het (verouderde) straatmeubilair, waardoor er een rommelige beeld in de wink:elstraat 
ontstaat. 

Routing 
De stedebouwkundige plattegrond van de wijk waarin Hesseplaats is gelegen, is strak van 
opzet. Deze voor het eind van de zestiger jaren typerende vormgeving is terug te vinden in 
het wink:elcentrum zelf. De hoofdopzet heeft grotendeels een lineaire structuur met de 
wink:elfronten naar binnen gericht. Deze opzet wordt ook wel het Lijnbaan concept ge
noemd, naar het eerste autovrije winkelcentrum van Nederland in het centrum van Rotter-
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dam. De bestaande routing, een lineaire structuur met twee 'polen' aan de uiteinden, is 
gebandbaafd. 
Alboewel in bet westelijke deel bij de ClOOO supermarkt een pleinacbtige ruimte aanwezig 
is, is er geen sprake van pleinvorming. Deze ruimte beeft geen verblijfsfunctie, betgeen 
mede veroorzaakt wordt doordat deze ruimte geen besloten karakter beeft. Er zijn teveel 
openingen en doorgangen. Het oostelijke plein vervult wel een verblijfsfunctie, onder andere 
door een glijbaan in de vorm van een grote muis. Deze mascotte van de Hesseplaats, die 
ook als knuffel te koop is bij alle winkeliers, zorgt voor vertier voor de kinderen als hun 
ouders de inkopen doen. 

Plein aan de oostzijde. 

Comfort, netheid en veiligheid 
De bestaande beluifeling bood weliswaar enige bescbutting tegen zon, wind en regen, maar 
deze waren eenvoudig, recbt toe recbt aan, smal en vertoonden acbterstallig onderboud. De 
bestaande luifels zijn verwijderd ten beboeve van nieuwe luifels van plexiglas. Deze zijn 
gevat in een licbte staalconstructie, waarbij op enkele plaatsen de luifel is doorgetrokken 
naar de overzijde, waardoor er een droge 'oversteek' mogelijk is. Er ontstaat op deze wijze 
een aantal bescbutte zones die enige klimaatverbetering opleveren, tegen relatief geringe 
kosten. Als bet centrum overkapt zou worden, beeft dit direct gevolgen voor de servi
cekosten. Aangezien overkappen voor een wijkwinkelcentrum niet noodzakelijk is, is dit 
acbterwege gelaten. 

De bestrating van bet openbaar gebied was ernstig verzakt. Bij de renovatie zijn door de 
gemeente de niveauverscbillen geegaliseerd en sommige delen opnieuw bestraat. Gezien de 
bodemgesteldbeid in Rotterdam zou de egalisering eigenlijk jaarlijks plaats moeten vinden. 
Op deze wijze speel je in op bet gemaksaspect van de veelal oudere consument in de wijk 
Ommoord. Daarbij boren ook aspecten als sfeer, veiligbeid en druktebeeld. Hieraan is 
aandacbt besteed door middel van de doorzicbtige luifels. 
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C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
Gezien de eisen die thans aan winkelcentra gesteld worden behoorde het verblijfsklimaat in 
de Hesseplaats op een hoger niveau te liggen dan in de oude situatie het geval was. 
Reclames van zowel het winkelcentrum als geheel, als van de individuele panden waren niet 
of spaarzaam aanwezig. Door de eenheid in beluifeling, inclusief het nieuwe logo, is er nu 
in het centrum sprake van collectieve presentatie. De ondernemers hebben de mogelijkheid 
zich individueel te presenteren middels een aan de onderkant van de luifels gereserveerde 
zone. Tevens zijn de luifels gebruikt om daar sfeerverlichting op aan te brengen. Het 
contrast met de oude verlichtingspalen, die nog in het voetgangersgebied staan en onderdeel 
uitmaken van het verouderde straatmeubiliar, is groot. Prullenmanden, bankjes en groen
voorziening en de bestrating in het centrum zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Deze heeft alleen het westelijke plein opnieuw bestraat, waardoor het centrum niet een 
geheel vormt. De bestrating in de rest van het centrum is sterk verouderd en verzakt 
vanwege de drassige ondergrond ter plaatse ook na de renovatie regelmatig. 

Nieuwe luifelconstructie 
met geintegreerde verlichting. 

Aanpassingen in gevels en puien zijn in een aantal gevallen op initiatief van de afzonderlinge 
ondernemers ter hand genomen. In het algemeen is er aan de puien weinig verbeterd en blijft 
het puibeeld zeer uniform. 

Het winkelcentrum bestaat uit een straat met een lengte van 200 meter, met aan elk uiteinde 
een plein. Ongeveer in het midden van de passage is er een knooppunt als gevolg van een 
zijstraat. Door op dit punt een kapconstructie aan te brengen wordt, samen met de luifels 
dwars over de passage, de lengte van de straat schijnbaar verkleind. 
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Passage na renovatie. 

Externe presentatie 
Door de blokkenstructuur van bet centrum waren de ingangen niet duidelijk berkenbaar. Het 
vergroten van de berkenbaarbeid is gerealiseerd door de entrees te accentueren middels bet 
doortrekken van de luifels en bet aanbrengen van een boog met daarop bet logo. Zo worden 
de bezoekers van de Hesseplaats door middel van de vormgeving ter plaatse van de ingangen 
verwelkomd in bet winkelcentrum. Aan de zuidzijde is er naast de entree een attentiebaken 
geplaatst. 

Ook na de renovatie beeft bet winkelcentrum zijn introverte opzet bebouden, maar door bet 
vervangen van de boeiboorden aan de buitenzijde, zijn de acbterkanten van de winkels tocb 
opgeknapt. 

N.B. Aangezien er geen budget was voor de renovatie, maar alles uit de pot acbterstallig 
onderboud betaald moest worden, was er geen geld voor drastiscbe ingrepen. Omdat de 
buren niet omhoog konden zouden de kosten direct van bet rendement van de belegger 
afgaan. Tocb is bij de Hesseplaats met zeer beperkte middelen bet doel van de renovatie 
bereikt. 
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Nieuwe entreepartij bij de metrohalte. 
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Kanaleneiland 
Utrecht 

Winkelcentrum Kanaleneiland is een van twee grote wijkwinkelcentra buiten bet centrum van 
Utrecht. Het winkelcentrum is centraal gelegen in de wijk Kanaleneiland, gebouwd in de 
periode rond 1960. Kenmerkend voor de wijk is de stedebouwkundige structuur: strokende 
individuele bouwblokken met grote tussenruimten. 

Uitgangssituatie 
Het winkelcentrum kent eenzelfde opzet als de wijk Kanaleneiland. Niet een visie op bet 
winkelen, maar een stedebouwkundig patroon bepaalde de lay-out van losse blokken in de 
vorm van een U, met brede passages tussen de wink.els. Het centrum bevat 12.200 m2 

wink.els, maar daarnaast maken ook woningen, kantoren en een parkeergarage deel uit van 
bet complex. 

Externe factoren 
Als gevolg van zich wijzigende marktomstandigheden is bet huidige functioneren onder druk 
komen te staan. De verzorgende functie van bet winkelcentrum is in de loop der jaren veel 
verder gaan reiken dan de wijk Kanaleneiland, terwijl bet inwonersaantal van de wijk zelf 
een lichte daling te zien geeft, vergrijst en steeds meer allochtonen krijgt. Het bereik strekt 
zich nu uit over heel Utrecht-Zuid. In zijn huidige vorm bezit bet centrum niet de ambiance 
en bet winkelaanbod die noodzakelijk zijn om een 'bovenwijks winkelniveau' te bereiken. 
Door de toegenomen mobiliteit en de sterke concurrentie van bijvoorbeeld Cityplaza in 
Nieuwegein en de binnenstad van Utrecht is de consument namelijk bereid verder te reizen 
en Kanaleneiland 'over te slaan'. 

De eigenaresse van bet centrum, Stichting Philips Pensioenfonds A, heeft naar aanleiding 
hiervan besloten bet winkelcentrum ingrijpend te renoveren. Dit is mede mogelijk gemaakt 
doordat de gemeente heeft bepaald dat Kanaleneiland als stadsdeelcentrum mag gaan 
functioneren, ten koste van een aantal buurtstrips. Op dit moment, eind 1994, is begonnen 
met de uitvoering van de renovatie welke eind 1995 voltooid moet zijn. De ingrepen zullen 
dan ook aan de hand van bet plan worden besproken. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Het marktpotentieel van bet centrum is in de loop van de tijd gegroeid, waardoor bet huidige 
aanbod van wink.els niet volledig is. Door uitbreiding en verdicbting neemt bet verkoop
vloeroppervlak met 5.500 m2 toe tot 17.700 m2 in de nieuwe situatie. Hierbij is de integratie 
van Piet Kerkhof (2.300 m2

) in bet centrum niet meegenomen. 

De brancbering voor een wijkwinkelcentrum, die verderop besproken zal worden, betekent 
voor Kanaleneiland twee volwaardige, in verscbillende marktsegmenten opererende 
supermarkten. De bestaande supermarkten krijgen daarvoor na de renovatie een aanmerkelijk 
groter oppervlak. De Basismarkt vergroot bet bestaande pand, Albert Heijn zal worden 
verplaatst naar de parterre van de parkeergarage, waaraan bovendien een stuk nieuwbouw 
wordt toegevoegd. 
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Door de renovatie kan aan de wens tot uitbreiding van diverse zittende ondernemers gehoor 
worden gegeven. Dit kan enerzijds door uitbreiding van bestaande panden, welke gereali
seerd wordt door het naar voren brengen van de winkelpui of door het verplaatsen van 
winkelscheidende wanden. Anderzijds kunnen ondernemers een nieuwe, grotere unit op een 
andere plaats in het centrum krijgen. Deze bevinden zich onder andere in een nieuw te 
bouwen winkelblok op het parkeerterrein aan de Bernadottelaan (zie plattegrond). Ook een 
woontoren maakt deel uit van deze uitbreiding. De toren is niet uit stedebouwkundig 
oogpunt gebouwd, maar op voorstel van de ontwikkelaar, die hierdoor een grotere bouw
massa kon realiseren. Voor een belegger zijn woningen een goede belegging op lange 
termijn, daar waar de winkels een hoger rendement op korte termijn hebben. De gemeente 
heeft belang bij de woningen, doordat deze bijdragen aan de veiligheid door een grotere 
sociale controle. Tevens genereert de bouw van woningen ook voor de gemeente een grotere 
opbrengst. 

In de zuidelijke passage worden een tweetal kiosken geplaatst. Het gat aan de Beneluxlaan 
tussen de kantoortoren en de winkels wordt opgevuld. De paviljoens die er nu staan worden 
vervangen door nieuwbouw in twee lagen. 
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Huidige situatie. Renovatieplan. 

Lay-out 
In eerste instantie was er een plan gemaakt dat paste op de consument in Kanaleneiland. Een 
speelse opzet van een inpandige ringstructuur met pleinen als rust- en orientatiepunten en 
een drietal hoofdentrees, was toegesneden op het verwachtingspatroon van de bezoekers. 
Hierbij was er geen behoefte om de blokkenstructuur, neergelegd door de oorspronkelijke 
architect Maaskant, nog terug te vinden. De welstandscommissie in Utrecht beschouwt het 
winkelcentrum echter als een monument dat beeldbepalend is voor de tijd waarin het 
gebouwd is. Door de eisen van welstand diende men op de visie van Maaskant door te gaan. 
Binnen de grenzen van het winkelcentrum wordt de structuur van vrijstaande blokken met 
grote tussenruimten toch losgelaten. Om het winkelcentrum meer als eenheid te laten 
functioneren zal van de bestaande U-vorm een ringvorm worden gemaakt. Hierdoor ontstaat 
een gesloten winkelcircuit van vier passages. 
De toegang tot het centrum geschiedt via de hoofdentrees, die in het verlengde liggen van de 
passages. De nieuwe ingangen zijn gesitueerd op dezelfde plaats als in het oorspronkelijke 
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plan van architect Maaskant. Ze sluiten aan op de looplijnen vanuit de buurt, vanaf de 
parkeerplaatsen en bet openbaar vervoer. 
De nieuwe Albert Heijn is via de passage te bereiken, maar krijgt ook een directe uitgang 
naar bet aangrenzende parkeerterrein. 
De te brede winkelstraten worden versmald door winkelpuien naar voren te brengen. De 
winkels komen hierdoor dichter bij elkaar de liggen, zodat men aan twee kanten gelijk kan 
winkelen. In de zuidelijke passage wordt bet tweezijdig winkelen bevorderd door bet 
plaatsen van kiosken. Door bet vaststellen van uitstalmarges voor de winkelpuien is er 
visueel met de breedte van de passages te spelen. 

lndeling 
Leolux, een luxe meubelzaak aan de Beneluxlaan, verhuist naar de eerste verdieping. De 
grote showroom op de begane grond met een glazen gevel richting winkelpassage, betekent 
geen attractiviteit voor de passanten. Bovendien is de huurprijs van toonzalen gelimiteerd en 
kan dus niet onbeperkt oplopen. In de nieuwe situatie wordt de showroom door een 
uitbreiding en bet plaatsen van winkelscheidende wanden geschikt gemaakt voor meerdere 
winkels, die meer buur opleveren dan een grote unit. Indelingsveranderingen komen verder 
in bijna heel bet centrum voor, bijvoorbeeld bij de , huidige vestiging van Albert Heijn, 
Kijkshop en bij bet toekomstige foodcourt. De bestaande kolomafstand geeft voor de 
herverkaveling van winkelunits weinig problemen. Anders is dit voor woningen en kantoren, 
waar de inzichten de afgelopen 20 jaar dusdanig veranderd zijn, dat de mogelijkheden bij de 
renovatie beperkt zijn. 

Parkeervoorzieningen 
Het aantal parkeerplaatsen zal stijgen van 353 tot 655. De parkeergarage was een van de 
eerste in Nederland, die jarenlang niet als zodanig functioneerde. De parkeergarage wordt 
aangepast en zal in gebruik worden gesteld voor lang-parkeerders (personeelsleden van 
winkels, kantoren en bewoners). Daardoor neemt de beschikbaarheid van bet aantal kort
parkeerplaatsen op de overige parkeerterreinen belangrijk toe. Bovendien worden deze 
terreinen opnieuw ingericht. Op zaterdag en op de koopavond zal ook bet winkelende 
publiek gebruik kunnen maken van een deel van de parkeergarage. Op deze dagen, wanneer 
ook de bewoners thuis zijn, zal er een gebrek aan parkeerplaatsen blijven bestaan, maar bet 
is niet mogelijk de totale capaciteit op deze pieken af te stemmen. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Bij de verwezenlijking van een branchering gericht op wijk- en bovenwijksniveau, staat bet 
aanbieden van een volledig pakket dagelijkse goederen voorop. Naast de reeds genoemde 
supermarkten, houdt dit een klein warenhuis, diverse winkels in de modische sector en 
commerciele dienstverlening in. Om dit aanbod in Kanaleneiland te optimaliseren worden 
zittende ondernemers verplaatst en worden ontbrekende branches, zoals bet warenhuis, 
toegevoegd dan wel verbreed. 

De lokatie van de trekkers is voor bet verkrijgen van een continue passantenstroom van 
groot belang. De lay-out van bet gerenoveerde winkelcentrum laat een rechthoekig circuit 
zien. Teneinde de beoogde routing door bet winkelcentrum te bewerkstelligen wordt op elk 
van de vier hoeken een trekker gesitueerd. Gezien bet belang van parkeerplaatsen op korte 
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afstand, komen de lokaties voor de supermarkten in bet noord-oostelijke en zuid-westelijke 
gedeelte te liggen. 
De vers-speciaalzaken worden, gezien de reeds aanwezige vestigingen van een drietal zaken, 
in bet noord-westelijke gedeelte geconcentreerd in een foodcourt opzet. Samen met de PTI
vestiging fungeren zij ook als trekker. Een kleine Hema formule, afgestemd op de functie 
die Kanaleneiland vervult, beeft de trekkersfunctie ter boogte van de kantoortoren. 

In de nieuwe lay-out beeft bet winkelcentrum in noord-zuidelijke ricbting lange loop- en 
zicbtlijnen. Deze beide winkelassen worden daarom dusdanig versterkt, dat de consument 
'verplicbt' is deze lange assen te belopen en zo bet circuit te sluiten. Daartoe worden in bet 
midden van de oostelijke as sub-trekkers als Blokker en Zeeman geplaatst. Bovendien wordt 
bier de ontsluiting van bet op de eerste verdieping gelegen winkelbedrijf Piet Kerkhof ( een 
scboenen- en kledingzaak) gesitueerd. Midden op de westelijke as wordt een concentratie 
van modezaken gerealiseerd. 

Ten opzicbte van de buidige situatie zal een beperkte boeveelbeid boreca worden toege
voegd, met als functie bet verlengen van de verblijfsduur van de consumenten. Buiten een 
borecavestiging bij bet foodcourt komt er ter boogte van de kantoortoren een croissanterie 
met een terras. 

Bereikbaarheid 
In de nieuwe opzet krijgen voetgangers en fietsers door infrastructurele aanpassingen meer 
aandacbt. Door bet creeren van nieuwe routes, ook voor voetgangers en fietsers, zal de 
bereikbaarbeid worden verbeterd. Dit is door duidelijke inspraak van de eigenaresse, met 
veel energie bereikt. Vanaf de parkeerterreinen en de balteplaatsen van bet openbaar vervoer 
(bus en sneltram) ontstaat een logische looproute naar de hoofdentrees van het centrum. Ter 
plaatse van de hoofdingangen worden fietsenstallingen gerealiseerd. 

Comfort, netheid en veiligheid 
Windhinder bij de kantoortoren was de aanleiding om bet centrum in 1986 beperkt te 
renoveren, door het ter plaatse aanbrengen van een eenvoudige overkapping. Deze ingreep 
betekende echter een verslechtering en gaf geen oplossing voor de tocht in de passages. 
De winkelpassages met aan weerskanten winkels zullen nu geheel worden overkapt, 
waardoor de hinderlijke tocht uit bet centrum wordt gebannen. De kapconstructie bestaat uit 
een gebogen samengestelde metalen ligger, die het lage deel van de winkelstraat verbindt 
met het hoge deel. De gekozen kapconstructie maakt dat er geen installaties voor koeling en 
verwarming in de passages hoeven worden aangebracbt. Temperatuuroverschrijding wordt 
voorkomen door zonwerende beglazing en natuurlijke ventilatie. Hierdoor worden de extra 
servicekosten beperkt. Schoonmaakkosten worden wel in de servicekosten doorberekend. 

Om de criminaliteit terug te dringen, zullen de toegangen tot de passages na de winkelslui
ting worden afgesloten. Voor de bewaking wordt er op de begane grond van de kantoortoren 
een aparte centrale ruimte ingericht. Door de nieuwe lay-out, zonder grote pleinen, is bet 
centrum een stuk overzichtelijk geworden, hetgeen de veiligbeid ten goede komt. 

De voorzieningen inzake brandpreventie bestaan uit het aanbrengen van een sprinklerinstal
latie, zowel in de passage als in de winkelunits. 
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Huidige passage. 

C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
Het winkelcentrum is momenteel opgebouwd uit een aantal individuele bouwblokken, met 
daartussen voetgangersgebieden en bevoorradingswegen. De voetgangersgebieden zijn breed 
opgezet en ingericht met grote bielzen plantenbakken, grindtegels en andere typische 
inrichtingsvormen uit de jaren zestig. 

Door het versmallen van de passages en het overkappen daarvan wordt een intieme binnen
sfeer gecreeerd. Hierdoor kunnen de winkelpuien vervangen worden door nieuwe puien, met 
een open karakter. Door het groot aantal te verplaatsen ondernemers moeten alle winkeliers 
wel een nieuwe pui aanbrengen. 

Het gehele centrum wordt voorzien van een nieuwe bestrating. Ter plaatse van de splitsingen 
in de passages is in het tegelpatroon een grote cirkel aangebracht om bier een orientatiepunt 
te creeren. 

Grote langwerpige vlaggen aan het plafond en aan de kolommen geven de identiteit van de 
gebiedsdelen zoals het food-eiland en het mode-eiland aan. Andere zaken die de identiteit en 
sfeer in het centrum verhogen zijn de verlichting, de kolomafwerking en de plantenbakken. 
De kolommen worden middels bekleding extra breed gemaakt, zodat zij bijdragen aan de 
totale sfeer. De sfeer die met de structuur gecreeerd wordt, is bepalend voor het geheel. De 
reclamevoering van de individuele winkelier wordt door hem zelf in een bepaalde marge 
verzorgd. Dit doet geen afbreuk aan de belevingswaarde van het centrum als geheel. 
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lmpressie nieuwe passage. 

Externe presentatie 
Het centrum krijgt vier opvallende buitengevels, waarbij de individuele bouwblokken waaruit 
bet centrum is opgebouwd berkenbaar blijven. De gevels zijn elk ontworpen op bun functie 
en afgestemd op de relatie met de omgeving. De vier omliggende wegen zijn namelijk 
ongelijk van karakter. De Beneluxlaan en de Cburcbilllaan zijn de belangrijkste toevoerwe
gen voor bet autoverkeer naar bet centrum van Utrecht, de Bernadottelaan en de Trumanlaan 
zijn de directe ontsluitingswegen van bet winkelcentrum. Op deze wijze krijgt bet centrum 
naar elke kant de juiste uitstraling en is bet wervend voor een bezoek. 

De nieuwe entrees zijn individueel vormgegeven. Getracht zal worden de verlicbting tot 
buiten bet winkelcentrum door te zetten, evenals de nieuwe bestrating. Hierdoor ontstaat er 
een lijn langs bet centrum die de berkenbaarheid vergroot en bijdraagt aan de sociale 
veiligheid. Verdere aankleding zal komen van individuele winkels met bun verlicbting, bun 
puien en reclame. Al deze ingrepen zijn er op gericbt om de herkenbaarheid, de zichtbaar
heid en de uitstraling van bet centrum te verhogen. 

Huidige entrees. 
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Presikhaaf 
Arnhem 

Winkelcentrum Presikhaaf is als onderdeel van de nieuwbouwwijk Presikhaaf in de periode 
tussen 1964 en 1967 gebouwd. Het is na Arnhem-centrum en winkelcentrum Kronenburg in 
Arnhem-Zuid thans, qua aanbod en omvang, bet derde winkelcentrum van deze stad. De 
invloedssfeer strekt zich uit tot bet gehele oostelijke stadsdeel en ook uit de regio worden 
consumenten aangetrokken. 

Uitgangssituatie 
De toenmalige opzet, met een ruim winkelaanbod, autovrije winkelstraten en vier grote 
parkeerterreinen rondom, was nieuw voor die tijd en heeft veel navolging gekregen. Het 
centrum had een vloeroppervlak van 24.000 m2 met niet overdekte winkelstraten. Doordat er 
luifels aangebracht waren kon men droog winkelen. 

Externe factoren 
De economische groei welke in de jaren zestig en begin jaren zeventig plaatsvond, heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de grote bloei die bet winkelcentrum heeft doorgemaakt. Begin 
jaren tachtig was er echter sprake van achteruitgang. De oorspronkelijke opzet sloot niet 
meer aan bij bet inmiddels gewijzigde koop- en winkelgedrag van de consument. Concurren
tie van Arnhem-centrum en de komst van winkelcentrum Kronenburg droegen bij aan de 
achteruitgang. Tevens werd men geconfronteerd met toenemende kleine criminaliteit zoals 
intimidatie, winkeldiefstal, terroriserende jongelui en alcohol- en drugsverslaafden. Als 
gevolg van de veroudering en verloedering van bet centrum nam de leegstand drastisch toe. 
In 1985 stond zelfs 403 van bet verkoopoppervlakte leeg, mede door bet vertrek van een 
warenhuis. Vanaf dat moment is in opdracht van bet Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
dat bet centrum in 1983 had verworven, gewerkt aan bet renovatieplan. Precies 20 jaar na 
de opening van bet winkelcentrum is de renovatie een feit geworden. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Bij de renovatie is bet centrum met zo'n 6.000 m2 uitgebreid tot circa 30.000 m2

• Deze 
uitbreiding is geheel door verdichting tot stand gekomen, omdat uitbreiding buiten de 
grenzen vanwege bet bestemmingsplan niet mogelijk was. In de oude situatie waren er tal 
van entrees, die nu door bebouwing zijn 'dichtgezet'. Bij Albert Heijn op bet Westplein is 
een klein gedeelte van de bebouwing gesloopt en is ruim 300 m2 toegevoegd. 

lndeling 
Indelingswijzigingen hebben alleen plaatsgevonden op de plaats waar vroeger een warenhuis 
zat. Nu zijn daar, aan de oostzijde van de hoofdwinkelstraat, meerdere winkelunits gecre
eerd. Daarbij is er naar gestreefd om een unitgrootte van 100 m2 te realiseren. 
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® 

® 

Presikhaaf voor renovatie. 

® • 

.. 
• 

Presikhaaf na renovatie. 

Lay-out 
De overdekte passage kan door de brede maatvoering worden gezien als een circuit. Door 
bet dicbtzetten van vijf voormalige entrees en bet gelijktrekken van winkelpuien is een 
ononderbroken bewinkeling ontstaan, waar veel consumenten langs een kant been lopen en 
langs de andere kant weer terug. Aan de oostzijde is een amfitbeater met een grote koepel 
gemaakt. Door deze zitkuil was bet mogelijk om de consumenten toegang te verscbaffen tot 
de kelder. Deze grote winkelruimte stond al 20 jaar leeg en is nu verbuurd aan een 
woninginricbtingszaak. 

Op bet onoverdekte Westplein is er bij de renovatie in 1987 ten aanzien van de lay-out niets 
veranderd. Het onoverdekte deel wordt tbans door velen gezien als aanhangsel van bet 
eigenlijke centrum. Het ziet er een stuk onverzorgder uit en er komt maar een gedeelte van 
de bezoekers die bet overdekte deel bezoeken. Op dit moment, 7 jaar na de renovatie in 
1987, bevinden de plannen om bet Westplein aan te pakken zicb in een pril stadium. Het 
overdekte gedeelte blijft bij deze renovatie ongewijzigd. 
Het grote Westplein is onvoldoende compact. Door verdicbting wordt op bet plein een 
optimale maatvoering bereikt. Bovendien is dit de enige plaats waar gezien bet bestem
mingsplan uitbreiding mogelijk is. Midden op bet plein wordt de bestaande unit vergroot en 
krijgt bet daar tbans gevestigde restaurant elders op bet plein een nieuwe unit. De blinde 
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gevel van de Edah supermarkt aan de kant van het Westplein wordt 'ingepakt' door er ter 
plaatse nieuwe winkels tegenaan te bouwen. Een van de twee entrees aan de zuidzijde wordt, 
net als bij de vorige renovatie is gebeurd, met winkels dichtgezet. 

Zitkuil op het oostplein. 

Parkeervoorzieningen 
De bereikbaarheid en de parkeersituatie waren en zijn nog steeds sterke punten van Presik
haaf. Op de vier parkeerterreinen met plaats voor 1.200 auto's was er sprake van overcapa
citeit. Zonder bier ingrepen te doen kon het grotere aanbod auto's worden opgevangen. Tot 
op dit moment bestaat er op de parkeerterreinen een goede balans tussen bezoekers van het 
winkelcentrum en gebruikers van de kantoren. Op de drukste winkeltijden, de koopavond en 
de zaterdag, zijn er door de afwezigheid van de kantoorgebruikers extra plaatsen beschik
baar. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Het winkelcentrum is verdeeld in twee functionele gebieden, het Westplein met drie 
supermarkten als doelgericht aankoopgebied en de Hanzestraat als gebied voor recreatief 
winkelen. Om een evenwichter branchepatroon te krijgen zijn in het hele centrum 30 a 40 
ondernemers verplaatst. Een demografisch kenmerk van de wijk Presikhaaf is de toenemende 
vergrijzing. Hierdoor worden er ook andere eisen gesteld aan het winkelaanbod. Schreeuwe
rige modezaken zijn aan deze groep niet besteed. 
Op elke hoek van het centrum is nu een publiekstrekker gevestigd. Aan de uiteinden van de 
hoofdwinkelstraat zijn dit bij westelijke entree de Kijkshop en Blokker, bij de oostelijke 
entree is dit Hema. Later is bij deze entree ook Xenos gevestigd. Op het Westplein zijn drie 
supermarkten met een directe aansluiting op de parkeerterreinen, geschikt voor de wekelijkse 
bulkaankopen. 
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Het Westplein. 

Comfort, netheid en veiligheid 
De meest ingrijpende maatregel ter verbetering van bet comfort was de overkapping van de 
boofdwinkelstraat, welke een lengte beeft van circa 200 meter. Door de overkapping, die 
bestaat uit een licbte staalconstructie en een polycarbonaat kap, wordt de consument 
bescbermd tegen weersinvloeden als regen en windbinder, maar blijft deze wel in contact 
met de buitenlucbt en daglicbt. Overkapping van bet Westplein was in verband met de 
brandveiligbeid van de bovenliggende woningen niet mogelijk. 
Aan beide ingangen van bet overdekte deel zijn grote tourniquets aangebracbt in de glazen 
puien, waardoor bet centrum ook voor minder-validen goed toegankelijk is. Eveneens zijn 
draaideuren aangebracbt aan de noord- en zuidzijde van bet complex. Daarmee is uit 
oogpunt van criminaliteitsbestrijding bet aantal toegangen in dit gedeelte teruggebracbt van 
negen naar vier. In de oude situatie was bet namelijk zeer eenvoudig om in een bepaalde 
winkel iets te stelen, snel te vlucbten door een van de vele entrees en in een klaarstaande 
auto weg te rijden. Bovendien waren de entrees enorme tocbtgaten. 

Overdekte winkelstraat. 
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C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
In bet overdekte deel zijn de bestaande grijze tegels vervangen door witte geslepen compo
siet tegels . Deze worden afwisselend met gele en groene' tegels, die als een 'looplijn' langs 
de winkels moeten fungeren. De tegelvloer ligt op een gestabiliseerd zandbed in verband met 
de bereikbaarbeid van de onderliggende stadsriolering. Hierdoor was bet niet baalbaar om 
een uitgebreider tegelpatroon te realiseren. De oude bruine kleurstelling die de sfeer in bet 
centrum kenmerkte, is vervangen door de pasteltinten geel, groen en turquois. Het overdekte 
deel van bet winkelcentrum is voorzien van nieuwe bloembakken, afvalbakken en bankjes. 
Informatiezuilen maken de consument wegwijs in bet bele centrum. 
Het Westplein beeft zijn ' openlucbt' karakter bebouden. De oude 'stoeptegels' zijn vervan
gen door gewassen grindtegels, bestaande luifels zijn gerenoveerd en voorzien van sfeerver
licbting, maar de inricbtingselementen zijn betzelfde gebleven. 

Met de renovatie van bet gebele centrum bebben veel winkeliers besloten over te gaan tot 
vernieuwing van de winkel. De uitstraling van nieuwe puien en etalages bebben een 
positieve bijdrage geleverd aan de uitstraling in bet openbaar gebied. 

Externe presentatie 
Het winkelcentrum beeft een naar binnen gekeerde opzet, waardoor men van buitenaf zicbt 
beeft op de acbterkanten van de winkels. De presentatie naar buiten is verbeterd door de 
entreepartijen beter te profileren en daar bet logo op aan te brengen. Door de naam 
Presikhaaf op bet dak is bet centrum goed zicbtbaar vanaf de aanvoerwegen. 
Verdere maatregelen zijn bet scbilderen van boeiborden in de nieuwe buiskleur en bet 
aanbrengen van vlaggen. 

Entree aan de zuidzijde. 
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de Roselaar ( 1) 

Roosendaal 

De stad Roosendaal, gelegen in West-Brabant op korte afstand van Rotterdam en Breda, 
vervult een belangrijke centrumfunctie binnen het omliggende gebied. In 1971 is er grenzend 
aan het bestaande winkelbestand van Roosendaal een voor die tijd modern winkelcentrum 
gebouwd. 
Deze case-beschrijving is te splitsen naar de renovatie van 1984 en de plannen van dit 
moment, die zich voor een deel in de uitvoeringsfase bevinden. 

Uitgangssituatie 
Winkelcentrum de Roselaar, met een verkoopoppervlakte van 12.500 m2

, was opgebouwd 
uit losse bouwblokken, met daartussen grote pleinen. Het onoverdekte centrum was voorzien 
van luifels om de consument tegen de regen te beschermen. In het winkelcentrum namen 
landelijke filiaalbedrijven C&A en Hema, alsmede PIT deel middels het in eigendom 
verwerven van drie blokken in dit centrum. Het overige deel werd eigendom van pensioen
fonds PGGM. 

Externe factoren 
In eerste instantie ervaarden de inwoners van Roosendaal en omgeving het winkelcentrum 
als plezierig, echter ruim tien jaar na de opening begonnen steeds minder positieve geluiden 
te klinken als: erg strak, te clean, koud tochtig etc. De Roselaar liep gevaar minder 
gewaardeerd te worden, onder meer ten gevolge van de kwalitatieve verbetering van 
concurrerende winkelcentra. Dat zou niet alleen voor de Roselaar zelf nadelige consequenties 
hebben, maar evenzeer voor het totale winkelappaaraat van Roosendaal, dat mede van deze 
publiekstrekker athankelijk is . Zowel de vier eigenaren, de ondernemers uit de Roselaar als 
de plaatselijke overheid kwamen tot de conclusie, dat renovatie van het centrum noodzakelijk 
werd. In 1985 werd de in het voorgaande jaar gerealiseerde renovatie onderscheiden met een 
ICSC Award (International Council of Shopping Centers). 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Aan het bestaande oppervlak van 12.500 m2 is bij de renovatie 2.300 m2 winkelruimte 
toegevoegd. C&A en Hema, de mede-eigenaren van het centrum, hebben hun eigen pand 
uitgebreid, zowel binnen het centrum als aan de buitenzijde daarvan. Verdere toename van 
het verkoopoppervlak is gerealiseerd door het plaatsen van kiosken op de grote pleinen en 
het invullen van de 'open gaten' tussen de bestaande winkelblokken met nieuwe winkel
units. 

Lay-out 
De Roselaar was ontworpen vanuit een stedebouwkundige zienswijze in de jaren zestig. Een 
open rechthoekige structuur die toegankelijkheid aan alle kanten waarborgde, maar die geen 
aaneengesloten bewinkeling kende. Door het creeren van een 'schil' van bebouwing rond het 
centrum zijn de grote open gaten dichtgezet waarmee het winkelcentrum op een natuurlijke 
wijze is afgesloten. Hierdoor zijn er een beperkt aantal, duidelijk herkenbare entrees 
ontstaan. Om het tweezijdig winkelen te bevorderen zijn er verder op de grote binnenpleinen 
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kiosken gebouwd, echter met bet intact laten van de zichtlijnen. Een andere ingreep om 
onbelemmerde zichtlijnen te creeren was bet afschuinen van de hoeken van de winkelblok
ken. 

•II> •II> 
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•
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Situatie voor de renovatie. Situatie na de renovatie. 

Parkeervoorzieningen 
Ten aanzien van de bereikbaarheid en de parkeersituatie is er niets veranderd. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Het branche-patroon is gericht aangevuld op de plaats van de nieuw gecreeerde winkelruim
ten, zoals in de kiosken. 

Comfort, netheid en veiligheid 
Ondanks de aanwezige beluifeling, was er geen beschutting tegen wind, tocht en regen. Om 
niet langer afltankelijk te blijven van de in Nederland zo vaak slechte weersomstandigheden 
is bet gehele centrum overkapt. Op de drie pleinen werden space-frames opgezet die aan de 
zijkanten met afgeronde lichtdoorlatende koepels werden afgewerkt. Om bet ontstane 
binnenklimaat te kunnen beheersen werd een verwarmings- en luchtreguleringssyteem 
aangebracht met luchtbehandelingskasten door bet hele centrum. Alle ingangen zijn voorzien 
van elektronisch bediende schuifdeuren en/of gewone deuren, die buiten de winkeltijden 
afgesloten worden. 
In bet winkelcentrum is een totaal nieuwe vloer aangebracht van gestort beton met wape
ning. Hierbij diende wel rekening gehouden te worden met bet feit dat alle reeds in de grond 
aangebrachte gas-, water- en elektraleidingen en rioleringen (via speciale putten) bereikbaar 
moesten blijven. Waar nodig werden leidingen omgelegd. 

C Visuele aanpassingen 

Inteme presentatie 
In de oude situatie had bet openbaar gebied de sfeer van 'buiten'; bestrating met grindtegels, 
lantarenpalen en een rijke groenvoorziening met bloembakken en perken, inclusief de nodige 
bomen. Met de overkapping van bet gehele centrum is dit beeld compleet veranderd. De 
oude bestrating is vervangen door gladde tegels, waarop nieuwe bloembakken, bankjes en 
afvalbakken zijn geplaatst. De verlichting is opgehangen aan de space-frames, welke ook de 
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mogelijkheid bieden tot het ophangen van allerlei decoraties. De bestaande, donkere luifels 
zijn opnieuw bekleed, maar nu met een lichtgekleurd, brandwerend materiaal. 
In een open winkelcentrum zijn gesloten winkelpuien normaal. In een overdekt winkelcen
trum moeten de puien een open karakter hebben, want je bent immers al binnen. Met vrijwel 
alle winkeleigenaren werd overeenstemming bereikt zodat een levendig en gevarieerd 
puienbeeld kon worden gerealiseerd. 

Plein voor renovatie. 

Plein na renovatie. 

Externe presentatie 
Als gebouwencomplex was de Roselaar een markant totaal, maar mede door de grote 
toegangen, als winkelcentrum onvoldoende herkenbaar. Een reeds eerder genoemde ingreep 
die het beeld aan de buitenzijde ingrijpend heeft veranderd was het creeren van een 'schil' 
rood het centrum. De bestaande lichtkoepels binnen het centrum werden vemieuwd en aan 
de buitenzijde werden luifels en koepels doorgetrokken, om zo de entrees te accentueren. 
Verder zijn er op diverse plaatsen vlaggenplannen gezet en is het nieuwe logo duidelijk 
zichtbaar op het winkelcentrum aangebracht. 
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de Roselaar (2) 

Roosendaal 

Alboewel de Roselaar nog geen 10 jaar geleden een renovatie beeft ondergaan, staat bet 
winkelcentrum op dit moment aan de vooravond van een nieuwe, grootscbeepse renovatie. 
Dit is enerzijds bet gevolg van een in consumentenaantal toegenomen verzorgingsgebied, 
anderzijds zijn er in bet recente verleden ingrijpende veranderingen in de buurt van bet 
winkelcentrum geweest of gaan deze op korte termijn plaatsvinden. 

Externe factoren 
Door de verscbuiving van bet economiscbe kracbtenveld naar bet zuiden van Nederland en 
de strategiscbe Jigging tussen Rotterdam en Antwerpen, is Roosendaal de afgelopen 10 jaar 
zowel qua wonen als werken sterk ontwikkeld. Deze economiscbe ontwikkeling beeft ook 
zijn vertaling gekregen in de allure van bet stadscentrum, welke naast een functie voor de 
eigen gemeente ook een functie voor gebeel westelijk Noord-Brabant beeft. 
De Roselaar was lange tijd bet winkelcentrum van Roosendaal, maar beeft de laatste jaren 
sterke concurrentie gekregen van overige winkelvoorzieningen binnen bet kernwinkelappa
raat van de stad. Aan de noordzijde van bet stadscentrum is winkelcentrum de Biggelaar 
gekomen met een parkeergarage voor 380 auto's, direct grenzend aan de Roselaar is bet 
gebied rond V &D sterk veranderd. Het pand van bet warenhuis zelf is gebeel gerenoveerd 
en ernaast, aan de zijde van de Nieuwe Markt, zijn diverse docbterbedrijven als Perry Sport 
en Kreymborg gekomen. Op bet plein tussen V &D en de Roselaar is de bestaande kiosk 
vervangen door nieuwe winkels en tegen de vestiging van C&A is kleinscbalige bewinkeling 
gekomen, waardoor bet berucbte tocbtgat ter plaatse is verdwenen. De plannen rond V &D 
zijn gemaakt door projectontwikkelaar PMS, welke ook een parkeergarage en een super
markt aan de westzijde en diverse winkels aan de zuidzijde van de Roselaar beeft geprojec
teerd. 

Nieuwbouw tegen 
de Roselaar. 
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Met name deze laatste nieuwbouw vormt de concrete aanleiding tot de renovatie. Het is nu 
zaak voor eigenaresse Parnis BV, docbter van pensioenfonds PGGM, de Roselaar niet 
acbterop te laten lopen bij de ontwikkelingen die rond bet winkelcentrum plaatsvinden. Zij 
beeft bet winkel-gedeelte ten zuiden van de Roselaar gekocbt (ca. 1.500 m2

). De overige 
nieuwbouw is in eigendom verworven door verscbillende partijen. Een deel van de parkeer
garage is bijvoorbeeld eigendom van de gemeente. Parnis acbt bet van groot belang de 
integratie met de nieuwbouw en een algebele verbetering en versterking van bet winkelcen
trum te bewerkstelligen. Het voornaamste doel daarbij is bet winkelcentrum de Roselaar 
opnieuw aan de top van de winkelbierarcbie van Roosendaal en omgeving te brengen. 
Hiertoe wil men bet winkelcentrum een meer complete functie laten vervullen, waarnaast 
doelgericbte aankopen met name bet recreatief winkelen tot zijn recbt moet komen. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Door de nieuwbouw aan de buitenzijde en verdicbting binnen bet winkelcentrum wordt bet 
winkeloppervlak met 5.500 m2 uitgebreid. Hiervan komt 2.300 m2 aan de westzijde ten 
beboeve van Albert Heijn, welke nog niet in bet winkelcentrum was gevestigd. Aan de 
zuidzijde wordt circa 1.500 m2 winkeloppervlak tegen bet winkelcentrum aangebouwd. Deze 
nieuwbouw wordt in een aantal kleinere units onderverdeeld. Ook komt in dit gedeelte een 
foodcourt . 

... <!) 

• 

Hui.dige situatie. Renovatieplan. 

Reeds gevestigde ondernemers grijpen de renovatie aan om bun pand uit te breiden. Van de 
landelijke filiaalbedrijven krijgt C&A een nieuw gedeelte acbter de buidige winkel, op bet 
acbterste deel van de winkel van P&C komt een gebeel nieuwe etage en de Hema vestiging 
breidt uit ricbting de passage. 

Om de nieuwe lay-out van bet centrum te kunnen realiseren zullen bepaalde delen van bet 
complex gesloopt moeten worden. Zo staat er een nieuwe passage op stapel, die dwars door 
de buidige bebouwing loopt. In verband met bet aansluiten van de Albert Heijn winkel en de 
parkeergarage aan bet centrale plein van bet winkelcentrum moet de daar aanwezige 
drogisterij weg. Om meer visuele boogte te krijgen zal een deel van bet dak worden 
verboogd. Verder zullen er door bet bele centrum ter verbetering van de zicbtlijnen diverse 
winkels worden afgescbuind. De bestaande kiosken op de pleinen verdwijnen en na de 
renovatie komt er een nieuwe kiosk, met daarin een broodjeszaak, op bet centrale plein. 
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Lage p/afonds. 

Lay-out 
Bij de eerste renovatie was bet aantal entrees ten opzicbte van bet oorspronkelijke plan al 
aanzienlijk gereduceerd. Er bleven ecbter nog altijd negen entrees over, welke nu worden 
teruggebracbt tot vier. Aan elke zijde van bet winkelcentrum komt er een, zodanig gesitu
eerd dat er een samenhang ontstaat met de structuur van de passages. De routing in de 
Roselaar was niet belder, vooral bet oostelijke gebied had een indirecte routing en moest een 
trekker ontberen. De passage-structuur wordt nu zodanig aangepast dat er een logische en 
directe looproute door bet gehele centrum komt in de vorm van een 8-circuit. (zie platte
grond) 

Komende vanaf de noordelijke entree loopt de consument nu een 'hat' binnen. Om deze 
grote ruimte tussen P&C en Hema kleinscbaliger te maken komen de gevels van beide zaken 
een stuk naar voren. De kiosken die op dit plein stonden zullen verdwijnen. Ook bet plein 
bij bet postkantoor verdwijnt en alleen bet middelste plein blijft bestaan. De functie van dit 
centrale plein zal worden versterkt doordat bier de ontsluiting komt van de parkeergarage en 
de horecavoorzieningen op de eerste etage. 

Indeling 
Indelingswijzigingen komen bij deze renovatie in grote getale voor. Doordat wijzigingen in 
de lay-out ten koste kunnen gaan van bet oppervlak van de winkelunits of doordat onderne
mers aangeven groter of kleiner te willen huren, wordt op veel plaatsen de winkels 
aangepast door bet verplaatsen van winkelscheidende wanden. Op de begane grond van P&C 
zal een berscbikking van winkelunits plaats vinden. 

Parkeervoorzieningen 
De gemeente Roosendaal streeft naar een concentratie van bet parkeren in de binnenstad. Op 
de voormalige parkeerplaats ten westen van bet winkelcentrum wordt een nieuwe parkeerga
rage ontwikkeld voor 400 auto's, met een inpandige stalling voor 500 rijwielen. 
De parkeerplaatsen ten zuiden van de Roselaar verdwijnen ten koste van de nieuwbouw van 
winkels en de inrichting van een stadsplein. De 330 gratis parkeerplaatsen op bet Mill Hill 
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terrein, eveneens ten zuiden van de Roselaar, zullen in de toekomst verdwijnen. In totaal 
komen er op dit terrein permanent 200 plaatsen terug. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Het branchepatroon zal worden geoptimaliseerd door een grotere diversiteit aan branches en 
een betere spreiding van (sub)trekkers. Dit neemt niet weg dat bet huidige Al gebied bij 
Hema en C&A zal blijven bestaan, maar er komt door relokatie van zittende ondernemers 
toch een redelijk evenwicht. Het reloceren brengt een complete interne volksverhuizing met 
zich mee. Van de vijftig ondernemers verhuist ruim tachtig procent naar een andere stek of 
past de winkel min of meer ingrijpend aan. Door de renovatie wordt aan zittende onderne
mers de mogelijkheid geboden in te spelen op specifieke branche-ontwikkelingen. Daar waar 
er nog kwalitatief sterke bedrijven ontbreken worden deze aan bet branchepatroon toege
voegd, zoals een aantal sterke mode zaken en een Xenos vestiging. 

Door de wijzigingen in de parkeersituatie verplaatst bet zwaartepunt van bet parkeren van de 
zuidzijde naar de westzijde. Dit zal, samen met de vestiging van Albert Heijn onder de 
parkeergarage, een verplaatsing van de koopstroom inhouden, waardoor de publieksstroom 
in bet zuidelijke en zuidoostelijke gedeelte van de Roselaar verminderd. Om dit tegen te 
gaan wordt in bet zuidelijke deel als trekker een versconcentratie gerealiseerd, waar 
verschillende specialisten, die zich van de supermarkt onderscheiden door een specialistisch 
aanbod, gezamenlijk opereren. 

Een van de voorzieningen die bet recreatieve winkelen bevordert en daarmee de verblijfs
duur van de consument in bet centrum verhoogt is de horeca. Rond bet centrale plein zijn op 
de eerste etage horecagelegenheden gepland. Verder komt er een kleinschalige horeca
voorziening in de foodcourt en een lunchroom bij de oostelijke entree. 

Bereikbaarheid 
Op de kop van de Dr. Braberstraat, ten noorden van bet winkelcentrum, zal bet regionale 
busstation komen, dat een entree functie voor de binnenstad gaat vervullen. Achterliggende 
gedachte hiervan is ook bet ontlasten van de Nieuwe Markt, waar de bussen volgens de 
gemeente nu een aanslag plegen op bet stedebouwkundige klimaat. Voor de Roselaar 
betekent dit dat de reizigers die met de bus komen in bet vervolg bet winkelcentrum van een 
andere kant naderen. De praktijk wijst echter uit dat bet aantal mensen dat met de bus komt 
klein is en dat zij relatief weinig besteden. 

Routing 
Een van de problemen bij de exploitatie van bet winkelcentrum is de positie van bet Chinees 
restaurant in bet midden van de Roselaar. Vanwege deze ligging moet bet centrum 's avonds 
gedeeltelijk open blijven. Zware rolluiken sluiten de gangen achter bet restaurant af. Bij de 
renovatie is getracht deze zaak aan de buitenzijde van bet winkelgebied, op de eerste 
verdieping te situeren. Renoveren houdt echter bet doen van concessies in, mits dit niet 
haaks op de uitgangspunten staat. Doordat bet Chinees restaurant niet bereid was te 
verplaatsen, is ter plaatse de bedachte routing aangepast. Dit geldt ook voor de Postbank, 
die geen medewerking wilde verlenen aan bet bouwen van winkels tegen de gevel van bet 
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PTI kantoor. Daardoor is de entree die in eerste instantie in bet verlengde van de passage 
lag, verplaatst ricbting bet postkantoor. 

Comfort, netheid en veiligheid 
Net als voor de renovatie blijft bet winkelcentrum overdekt. Wei zal de kapconstructie 
worden aangepast, zodat er meer daglicbttoetreding zal zijn. De installaties zullen worden 
gereviseerd om zo bet klimaat te verbeteren. 

Vroeger was er met name aan de zuidzijde van bet centrum veelvuldig sprake van vandalis
me, zoals bet in brand steken van vuilcontainers. Door aan die zijde winkels te plaatsen 
wordt de sociale controle een stuk groter. Ook de aanpassing in de lay-out draagt bij aan een 
betere veiligbeid door een verbeterde overzicbtelijkheid. Er komt een betere aansluiting 
tussen de verschillende passages en dode stukken worden opgeheven. 

Impressie interieur. 

C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
De uitstraling van de Roselaar past niet meer bij bet beeld dat consumenten thans van een 
winkelcentrum hebben en hetgeen zij wel in concurrerende centra aantreffen. De consument 
in de jaren negentig wil meer vertier, franje en vermaak. Om de verblijfswaarde van het 
openbaar gebied in de Roselaar op te krikken zal het een eigentijdse uitstraling krijgen door 
ondermeer een verfraaiing van pleinen en passages middels aanpassing van de kappen, 
plafonds, vloeren , verlichting en gekozen materialen. 

De bestaande space-frames op de pleinen worden verwijderd. Op het centrale plein en op de 
plaatsen waar meerdere passages bij elkaar komen worden nieuwe glaskappen aangebracht. 

Door designer Colin Golding is een eigen huisstijl voor de Roselaar ontworpen, die op 
allerlei manieren in de inrichting terugkomt. Het begint met vloeren, plafonds en kolomaf
werkingen, wat wordt doorgezet in bet zogebeten micro-milieu als bewegwijzering en 
afvalbakken. Bij een nieuwe uitstraling hoort uiteraard ook een nieuw logo. Op dit moment 
is dit nog niet gepresenteerd. 
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Veel ondernemers blijken bereid te zijn geld te steken in de aankleding van bun nieuwe 
zaak, inclusief een nieuwe pui. Algemeen geldt dat winkels om de circa 7 jaar bun interieur 
compleet veranderen. Vele ondernemers in de Roselaar badden op dit terrein een acbter
stand. 

Externe presentatie 
Tot op dit moment bepaalt de gevel van bet winkelcentrum, die bestaat uit gewassen 
grindtegels, voor een groot deel de uitstraling naar buiten. De entrees zijn weliswaar 
geaccentueerd door de doorgetrokken koepels, maar nog onvoldoende berkenbaar. Het moet 
voor de consument duidelijk zijn op welke plaats bij bet centrum kan betreden. Om dit te 
bereiken zullen de drie entrees aan de buitenzijde van bet centrum nader worden geprofi
leerd en worden er attentiebakens geplaatst. De geplande nieuwbouw geeft eveneens een 
positieve bijdrage aan de uitstraling. 

Vanaf bet parkeerterrein Mill Hill, dat aan de zuidzijde een bronfunctie vervult, is bet 
winkelcentrum via een ingericbt plein te bereiken. De zuidelijke entreepartij is zodanig 
vormgegeven dat zij op dit plein aansluit. Aan de acbterkant van de Hema vestiging komt de 
coffeesbop van dit warenhuis om zo bet straatbeeld aan deze zijde te verlevendigen. De 
mogelijkheden aan deze kant zijn ecbter beperkt omdat een groot deel van de bevoorrading 
bier plaats vindt. 
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Schouwburgpromenade 
Ti Iburg 

De Scbouwburgpromenade is een klein stadswinkelcentrum van ruim 7.000 m2
, gelegen aan 

de rand van bet kernwinkelgebied van Tilburg. Het is in 1965 gebouwd als twee winkel
strips, met daarboven woningen en kantoren, aan beide zijden van de Schouwburgring. Deze 
brede straat, samen met de afgelegen lokatie ten opzichte van het centrumgebied, zorgde 
ervoor dat het winkelcentrum nauwelijks als zodanig functioneerde. Het was slechts een 
aanlooproute naar de belangrijkste winkelstraat van Tilburg, de Heuvelstraat. Dit aanloopge
bied was van beperkte betekenis, omdat in grote mate van andere parkeergarages gebruik 
werd gemaakt. 

Dit slechte functioneren leidde in de loop der jaren tot leegstand in het centrum. Om deze 
leegstand te lijf te gaan heeft de eiganaresse Nationale Nederlanden het winkelcentrum laten 
renoveren. Deze renovatie die in bet begin van 1988 is afgerond, past in het plan Tilburg 
Compacte Stad. Het plan boudt in dat van de vroegere lineaire winkelstructuur in het 
stadscentrum een circuit wordt gemaakt, zodat de consumenten een rondje kunnen lopen 
door de binnenstad. 

A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
Het winkelcentrum, dat na de renovatie een oppervlakte beeft gekregen van 8.200 m2, is 
uitgebreid met 1.100 m2

• Nieuwe winkels in de vorm van kiosken zijn gebouwd aan de 
noordzijde van de versmalde Schouwburgring, op bet voormalig wegtrace. Verder zijn twee 
van de onderdoorgangen volgebouwd en beeft een aantal gevestigde zaken waaronder Bruna 
zijn winkel uitgebreid. 

Lay-out 
De Schouwburgring (de straat) is ten opzicbte van de oude situatie een stuk smaller 
geworden. Hierdoor was het mogelijk aan de noordzijde van de weg nieuwe winkels te 
plaatsen en zo tweezijdig winkelen te realiseren. De nieuwe winkelunits worden door een 
overkapping met de bestaande winkels tot een geheel vernieuwd winkelgebied samenge
voegd. 
De winkels aan de zuidzijde echter, maken ook na de renovatie niet ecbt deel uit van het 
centrum. Zo is dit winkelgebied niet overdekt en heeft de bestrating een afwijkende kleur. 
Door de komst van de parkeergarage kunnen zij wel rekenen op een grotere passanten
stroom. 

Parkeervoorzieningen 
Aan de zuidzijde van de Schouwburgring is op het Louis Bouwmeesterplein een parkeerga
rage gebouwd, waarmee het plein in totaal 650 auto's kan berbergen. In de oude situatie was 
er alleen een enkellaags parkeerplaats. 
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De Schouwburgpromenade voor renovatie De Schouwburgpromenade na renovatie. 

B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Trekkers in bet winkelcentrum zijn de landelijk bekende bedrijven Perry Sport, Kijkshop en 
Bruna. De lokatie van deze bedrijven is bij de renovatie niet veranderd. 
Belangrijkste trekker van de Schouwburgpromenade is echter geen winkel, maar de nieuwe 
parkeergarage, die bet voornaamste bronpunt is voor Tilburg Compacte Stad. 
Nieuwe branches die zijn toegevoegd, vooral op modisch gebied, zijn een aanvulling op bet 
bestaande aanbod in de Heuvelstraat, de winkelstraat van Tilburg. Ontbrekend in de oude 
situatie en nu met name in de kiosken gevestigd, zijn food-speciaalzaken en een horeca 
vestiging. 

Comfort, netheid en veiligheid 
In de oude situatie was bet winkelende publiek door de luifels enigszins beschermd tegen 
regen. De meest hinderlijke overlast was echter tocht. Aan de noordzijde van de Schouw
burgring is dit probleem opgelost door de winkelstraat via doorzichtige koepels geheel te 
overdekken. Dit betekent niet dat er meteen een gesloten winkelcentrum van is gemaakt, 
omdat er geen deuren bij de entrees zijn. De consequentie hiervan is dat tijdens de minder 
drukke uren de Schouwburgpromenade een geliefkoosd overdekt fietspad is . 

C Visuele aanpassingen 

lnterne presentatie 
De bestrating in bet noordelijke deel van bet winkelcentrum is bij de renovatie door de 
gemeente vervangen. Dit zijn poreuze tegels geworden, die in verband met de onderliggen
de leidingen op een zandbed liggen. In bet beheer levert de poreuze tegel problemen op met 
bet schoonmaken, omdat de tegel zich door de overkapping anders gedraagt dan in de 
buitenlucht. De kapconstructie laat geen U. V. licht door die kauwgom kan atbreken en er 
komt geen regen onder de kap die de vloer schoonspoelt. Hierdoor moet de vloer frequent 
worden geschrobd. In de bestrating is op verschillende plaatsen een tegel opgenomen met 
daarin een tekst van een bekende schrijver. Verder zijn er enkele andere kunstwerken 
geplaatst. 
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De bestaande luifels zijn gebandbaafd, maar wel van een licbtkleurige bekleding voorzien. 
Op deze luifels is aan de noordzijde de koepelconstructie aangebracbt. 
Ondanks dat door de overdekking bet mogelijk is een winkelpui met een meer open karakter 
te plaatsen, is dit in lang niet alle gevallen door de winkeliers gedaan. De reden biervoor is, 
dat de kou in de winter nog steeds onder de overkapping beerst, omdat bet geen gesloten 
winkelcentrum is. 

Overdekte gedeelte. 

Winkels aan de zuidzijde. 
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Externe presentatie 
Bij de vormgeving van de kiosken is de architect sterk gebonden geweest aan de gemeente
lijke regelgeving. De Schouwburgpromenade is door de nieuwe kiosken vanaf de weg niet 
als winkelcentrum herkenbaar. Indien men het winkelcentrum te voet vanaf de oost- of 
westzijde benaderd is het wel herkenbaar, door de koepelconstructie met daarop het nieuwe 
logo, dat ook op de zijgevels van de woningen boven de winkels is aangebracht. 

Aanzicht kiosken 
vanaf Schouwburgring. 

Entreepartij. 
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Willem Eggert Centrum 
Purmerend 

Het in de nabijheid van Amsterdam gelegen Purmerend heeft in de jaren tachtig een sterke 
bevolkingsgroei gekend als gevolg van de groeikemstatus. Zo steeg het bevolkingsaantal van 
ruim 41.000 in 1983 tot ruim 56.000 in 1989. Naar verwachting zal bet inwonersaantal tot 
bet jaar 2000 verder toenemen tot 69.000. In de binnenstad van deze gemeente is bet in 
1979 geopende winkelcentrum Willem Eggert gelegen. 

Uitgangssituatie 
Het Willem Eggert Centrum is een overdekt winkelcentrum van twee lagen met een sterke 
vertegenwoordiging van bet landelijk filiaalbedrijf. De inteme presentatie was typiscb voor 
de jaren zeventig, met donkere kleuren en de afwezigbeid van daglicbt. Het complex met 
13.000 m2 verkoopoppervlak bevat naast winkels ook een parkeergarage en enkele woningen 
op bet dak van bet winkelcentrum. 

Externe factoren 
Gezien de groeicijfers van de gemeente Purmerend zou je mogen verwacbten dat er ook 
meer consumenten naar bet winkelcentrum zouden komen. De ontwikkeling van de 
omzetcijfers van bet winkelcentrum gaf ecbter duidelijk te zien dat er koopkracbtverlies was 
opgetreden. Dat was weggevloeid naar omliggende plaatsen als Zaandam en Amsterdam
Noord, waar de daar aanwezige winkelcentra waren verbeterd. Ook de automobiliteit speelt 
bierbij een rol. Een automobilist staat namelijk op een gegeven moment voor de keuze, ga ik 
links- of recbtsaf. Het blijkt dan dat veel consumenten die oorspronkelijk uit bijvoorbeeld 
Amsterdam afk:omstig waren, de voorkeur gaven aan bun oude winkelvoorzieningen en zo 
bet Willem Eggert Centrum meden. 
In bet 10 jarig bestaan van bet winkelcentrum badden zicb niet alleen de marktomstandigbe
den in een snel tempo gewijzigd, maar zijn ook de inzichten in bet functioneren van 
winkelcentra veranderd. Reeds in 1984 was er door een face-lift getracbt bet winkelcentrum 
aantrekkelijker te maken. Door Joop Geesink is er toen een Anton Piek acbtige vormgeving 
binnen bet centrum ontworpen, zoals die ook in de Efteling te zien is . Dit bleek ecbter geen 
succes, waarna deze inricbtings-elementen verwijderd zijn. Op tal van punten zoals routing 
en ambiance is bet centrum sinds de opening niet gewijzigd en bleek eind jaren tacbtig sterk 
verouderd. 

Om bet Willem Eggert Centrum te kunnen bandbaven aan de top van de winkelbierarcbie in 
de regio beeft de eigenaresse, pensioenfonds PGGM, besloten tot de renovatie van bet 
winkelcentrum. De directe aanleiding die bet bele proces beeft versneld was de geplande 
nieuwbouw van C&A op bet plein aan de noordzijde van bet winkelcentrum. Na een 
intensieve voorbereidingsperiode is men in 1991 met de werkzaamheden gestart, om zo bet 
Willem Eggert Centrum te laten voldoen aan de verwacbting die de consument in de jaren 
negentig van een winkelcentrum beeft. 
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A Ruimtelijke aanpassingen 

Volume 
In totaal is bet winkeloppervlak bij de renovatie met 2.500 m2 toegenomen van 13.000 m2 

naar 15.500 m2
• De nieuwe vierkante meters zijn deels bestemd voor de toename van bet 

aantal bedrijven van 69 naar 78, het overige deel is gebruikt voor de uitbreiding van zittende 
ondernemers. Ongeveer 1.200 m2 van het toegevoegde vloeroppervlak wordt ingenomen 
door de nieuwbouw van C&A. In eerste instantie was bet de bedoeling dat C&A beide 
verdiepingen van de nieuwbouw zou gebruiken. Door het besluit van C&A dat de vestiging 
alleen op de parterre zou komen, is er op de verdieping meer ruimte gekomen voor de 
uitbreiding van bestaande winkelvoorzieningen. De kleine vestiging van C&A heeft echter 
nooit de trekkersfunctie kunnen vervullen, die deze bij de renovatieopzet was toegedicht. 
Op de begane grond zijn ter verlevendiging van het Willem Eggert Plein aan de buitenzijde 
van het pand diverse kleine winkeltjes gebouwd. Hier heeft ook de bloemenman die zijn 
kiosk op het plein moest verlaten een nieuwe zaak gekregen. Verder zijn er ten behoeve van 
de nieuw gecreeerde passages en bet verbreden van de roltrappen een aantal bestaande units 
binnen het centrum gesloopt. Een klein gedeelte van de parkeergarage is gebruikt om nieuw 
winkeloppervlak te realiseren. 

Begane grond voor de renovatie. Begane grond na de renovatie. 

Lay-out 
De lay-out kenmerkte zich in de oude situatie door 'kruip door, sluip door' wegen. Er was 
sprake van een hoofdroute met daaraan lussen, waardoor bijvoorbeeld de speelgoedzaak Bart 
Smit aan twee zijden een pui en entree had. Hierdoor kon het publiek de winkel gebruiken 
als looproute. Tevens waren er in het gehele centrum vele onoverzichtelijke hoeken. De lay
out is nu zodanig gemaakt dat de consument op centrale punten duidelijk kan zien wat het 
centrum te bieden heeft. Hierbij vormen de stijgpunten een logisch onderdeel van de routing. 
De looproute op de verdieping is zodanig gewijzigd dat de foodcorner vanaf diverse plaatsen 
beter zichtbaar is geworden. 
De routing in de nieuwe situatie is nog steeds niet ideaal. Bart Smit bijvoorbeeld, heeft een 
vrij lange gevel, waardoor veel consument bier snel langs lopen. Dit bepaald bet druktebeeld 
in negatieve zin. 

Omdat er van een van de entrees aan de Nieuwstraat te weinig gebruik werd gemaakt, is 
deze gesloten. Op de plaats van de entree is een winkelunit gemaakt. De overdekte loop
straat aan de buitenkant is, net als in de Koestraat, gebruikt om winkels in te vestigen. De 
entrees aan het Willem Eggert Plein en de Strada zijn verbreed, waardoor er een betere 
verbinding met het nabijgelegen historische centrum van Purmerend is ontstaan. De 
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aansluiting op de parkeergarage is eveneens verbeterd door de toegang te verbreden. Op de 
begane grond bij C&A is er een directe verbinding gekomen tussen bet winkelcentrum en de 
kledingzaak. Op bet snijpunt van de C&A vestiging en bet Willem Eggert Centrum is na de 
renovatie een lunchroom met een terras over twee verdiepingen in een glazen koepel 
gevestigd. 
Om de bereikbaarheid van de eerste verdieping te optimaliseren is de ingang aan de kant van 
de Strada voorzien van dubbele roltrappen, die midden in bet boven gelegen foodcourt 
uitkomen. Vroeger was bier een enkele roltrap die uitsluitend als toegangsmogelijkheid 
diende. 

Stijgpunt. 

lndeling 
In bet hele centrum, zowel op de begane grond als op de bovenverdieping, zijn diverse 
wijzigingen in de unit-structuur geweest. Dit is enerzijds noodzakelijk geweest omdat enkele 
passages anders gesitueerd zijn, anderzijds wordt zo aan ondernemers de mogelijkheid 
geboden in te spelen op specifieke ontwikkelingen binnen de detailhandel als branchespecia
lisatie en schaalvergroting. 

Parkeervoorzieningen 
Door de ligging aan de rand van Purmerend-centrum en de aanwezigheid van de parkeerga
rage vormt Willem Eggert voor met name de auto-bezoeker bet logische beginpunt voor een 
bezoek aan de binnenstad. Purmerend-centrum en het winkelcentrum Willem Eggert zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het tekort aan parkeerplaatsen is opgeheven door de parkeergarage die oorspronkelijk een 
capaciteit had van 365 auto's, uit te breiden met een extra dek van 100 plaatsen. 
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B Functionele aanpassingen 

Commerciele structuur 
Om een zo evenwichtig mogelijke bezoekersspreiding binnen bet winkelcentrum te krijgen 
hebben 24 vestigingen een andere plek in bet centrum gekregen. Om het aanbod van 
branches te verbreden zijn nieuwe winkels toegevoegd, waaronder enige modezaken. 

De bovenverdieping is altijd een zorgenkindje geweest. Consumenten zijn namelijk niet 
gauw bereid 'de lucht' in te gaan, mits zij daartoe gedwongen worden. In de nieuwe situatie 
is er aan deze verdieping veel aandacht besteed. Een voordeel voor de bovenverdieping is, 
dat bier de aansluiting met de parkeergarage is. Als trekker is er een Kijkshop vestiging 
gekomen en heeft er een concentratie van alle food-speciaalzaken plaatsgevonden. De 
winkels worden, op de plaats waar de meeste zaken voorheen reeds gevestigd waren, in een 
half cirkelachtige vorm geplaatst rond een vernieuwd stijgpunt. Door de nieuwe opzet zijn 
de winkels beter zichtbaar en toegankelijk voor het publiek. Het was wenselijk geweest in 
bet foodcourt horecavoorzieningen te plaatsen, maar met de zittende horecaondernemers kon 
geen overeenstemming worden bereikt. 

Foodcourt. 

Eenzelfde uniforme uitstraling als het foodcourt kent de Drugstore, die echter in handen is 
van een eigenaar. Deze zaak, die geen puien heeft en aan beide zijden van de passage 
gevestigd is, bevat onder andere een dropwinkel, een parfumerie en een CD-winkel. Voor 
de renovatie bestond deze zaak ook, maar behoorde de binnen de winkel gelegen passage 
niet tot bet openbaar gebied. Met de renovatie is deze passage bij het openbaar gebied 
getrokken, zodanig dat zij in de routing van het centrum past en dezelfde afwerking heeft. 
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De Drugstore. 

Comfort, netheid en veiligheid 
Het klimaat in bet winkelcentrum was voor de renovatie slecbt. 's Zomers was bet er 
benauwd, 's winters was bet weer te koud. Hiertoe zijn er wijzigingen en aanpassingen in de 
techniscbe installaties aangebracbt ten beboeve van de lucbtbebandeling en klimaatbebeer
sing. Ook bet verlicbtingsniveau was volstrekt ontoereikend, mede omdat bet in verband met 
energiebesparing teruggedraaid was . Bovendien was de verlicbting op de winkels gericbt en 
niet op bet openbaar gebied. 

Het centrum beeft enige jaren voor de renovatie een slecbt imago bij bet publiek gekregen, 
vooral veroorzaakt door overlast en vernielingen door groepen jongeren. Om deze proble
men op te lossen is al voor de renovatie gestart met een bulpproject voor jongeren, waarbij 
een gratis ter bescbikking gestelde kantoorruimte in bet winkelcentrum als ontmoetingsruim
te fungeerde. Het succes van bet project is te zien in een afname van bet aantal winkeldief
stallen uit baldadigbeid en concentraties van jongeren leiden niet meer, of veel minder tot 
overlast voor bet winkelend publiek. Na de renovatie is bet project voortgezet en is er een 
nieuwe, grotere ruimte bescbikbaar gekomen. Het uiteindelijke resultaat is dat bet imago van 
bet Willem Eggert Centrum bij bet publiek aanzienlijk verbeterd is. 

C Visuele aanpassingen 

Interne presentatie 

Het winkelcentrum is een ontwerp daterend van eind jaren zeventig met normen die toen 
gangbaar waren, zoals weinig openheid en een donker interieur. Het centrum is door diverse 
ingrepen veranderd in een licbte ruimte. Het ontwerp van bet interieur is gemaakt door 
designbureau HMA uit Groningen, dat ook tekende voor bet design van Cityplaza in 
Nieuwegein. 
De oude donkerbruine vloeren zijn vervangen door licbtgekleurde tegeltjes, voorzien van een 
patroon waarin bet kenmerk van bet centrum, de vogels, tot uitdrukking komt. Deze zijn 
overigens in de nieuwe opzet, waar gele pasteltinten overbeersen, veelvuldig toegepast. De 
oude plafonds van boutwolcementplaten zijn vervangen door nieuwe materialen. Aan deze 
plafonds is een extra dimensie gegeven door de wijze waarop de verlicbting is aangebracbt. 
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Loodrecbt op de ricbting van de passage, zijn bogen opgebangen met daarin vele licbtjes . De 
verlicbting is overigens in bet bele centrum uitgebreid en aangepast. In eerste instantie was 
bet plan om door middel van koepels, met name boven de stijgpunten, daglicbt in bet 
centrum te brengen. Wegens constructieve problemen bleek dit niet baalbaar, waarna er door 
gebruik te maken van kunstlicbt zogenaamde 'fake-koepels' zijn gekomen. Zo was bet niet 
mogelijk een visuele relatie te maken tussen de begane grond en de verdieping. Openzagen 
van de vloeren zou ten koste gaan van commerciele vierkante meters . Voor de renovatie was 
maar een beperkt budget bescbikbaar, waardoor vaak goedkope oplossingen noodzakelijk 
waren om te kunnen bezuinigen. 

Passage voor renovatie. 

Passage na renovatie. 

Een belangrijk middel om een winkelcentrum te identificeren is bet logo of beeldmerk. Het 
bestaande beeldmerk was in de oude opzet te weinig en niet consequent gebruikt. Ook waren 
er verscbillende versies van in omloop. Daarom is met de renovatie een nieuw logo 
gei'ntroduceerd, waarbij tocb nog een link met bet oude beeldmerk bestaat. 
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Verder is de aankleding van bet centrum verbeterd door een nieuwe bekleding van de 
kolommen, een eenduidige bewegwijzering, decoratieve elementen bij de foodcourt en 
andere balustrades bij de stijgpunten. Vroeger waren deze te dik, waardoor met name de 
centrale trappartij een massaal karakter had. 

Over bet design van bet winkelcentrum lopen de meningen sterk uiteen. Sommige consu
menten vinden bet prachtig, anderen juist niet en associeren bijvoorbeeld de tegelvloer met 
een zwembad. Een feit is wel dat bet kermisachtige materiaalgebruik en kleurstelling 
absoluut niet tijdloos is. 

Externe presentatie 
Het Willem Eggert Centrum had en heeft nog steeds een dominerende positie in de binnen
stad van Purmerend. De uitstraling naar buiten was als een introverte vesting, zonder een 
enkele relatie met de omgeving. Om bet gesloten, introverte karakter van bet centrum aan te 
pakken zijn de entrees, die in de bouwmassa weinig herkenbaar en niet uitnodigend waren, 
aangepakt. De donkere luifelpartijen die zich boven de entrees bevonden zijn verwijderd en 
vervangen door een opvallende constructie over een dubbele hoogte. Ook in de entreepartij
en is een terugkerende herkenbaarheid opgenomen, die tevens een relatie heeft met bet 
interieur van bet winkelcentrum. Een voorbeeld hiervan is bet nieuwe logo. 
Een andere maatregel om bet anonieme uiterlijk van bet centrum te doorbreken, was bet 
plaatsen van winkels aan de buitenzijde van bet centrum, aan de Nieuwstraat en bet Willem 
Eggert Plein. Het pand van C&A is zodanig vormgegeven dat bet een positieve bijdrage 
levert aan een extroverte uitstraling. Een speelse bestrating en een gedetailleerde afwerking 
van bet plein geeft de kern van Purmerend tevens een nieuw ontmoetingspunt in bet 
centrum. Overigens zijn er door de gemeente wel beperkingen gesteld aan de uitstraling van 
bet winkelcentrum. Het gebouw moet binnen zijn omgeving passen en mag niet in negatieve 
zin opvallen. 

Entreepartij aan de 
Koestraat. 
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Willem Eggert Plein. 
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