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Samenvatting 

Er zijn drie redenen am aandacht te vestigen op de huisvesting van voornamelijk de 
automobielbranche en alles wat eraan gerelateerd is: 

• De toename van de auto-mobiliteit; 
• Van een productgerichte naar een marktgerichte automobielbranche: verandering in 

marketingbeleid; 
• Veranderingen in de regelgeving van de automobielbranche. 

Met betrekking tot het bovenstaande ligt er een initiatief van Wealer (Volkswagen/Audi- dealer met 
een groat marktaandeel in Limburg) in samenwerking met Stienstra Commercieel Vastgoed te 
Heerlen am een innovatief huisvestingsconcept te ontwikkelen voor het samenvoegen van branches 
in de mobiliteitssector, Mobimall genoemd. Mobimall betreft volgens Stienstra een megastore 
(shopping-mall concept) met een allesomvattend en gesegmenteerd aanbod op het gebied van auto's, 
autoaccessoires, services en verder een groat scala aan mobiliteitsgerelateerde producten, diensten, 
horeca en leisure. 

Figuur S1. Het huisvestingsconcept volgens de visie 
van Stienstra 

'P' van Publiek. 

Het probleem is dat niet bekend is of de visie die 
Stienstra heeft ten aanzien van het 
huisvestingsconcept markttechnisch haalbaar is. 
Stienstra heeft een locatie in Heerlen op het oog 
en heeft ideeen over voornamelijk de fysieke 
vormgeving van het huisvestingsconcept. 

Het doel van dit onderzoek is het bepalen of het 
huisvestingsconcept voor het samenvoegen van 
branches in de mobiliteitssector (Mobimall) op de 
beoogde locatie in Heerlen markttechnisch 
haalbaar is. 

Orn deze markttechnische haalbaarheid te 
kunnen bepalen is een methodiek ontwikkeld. 
Deze omvat vier "P's" die tezamen de 
markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept moeten bepalen. Deze vier 
"P's" zijn Publiek, Politiek, Plaats en Product. 

Onderzocht is welke doelgroepen ge'rnteresseerd zijn in het huisvestingsconcept. De doelgroepen zijn 
verdeeld in een primaire doelgroep en secundaire doelgroep. De primaire doelgroep bestaat uit de 
jonge paren (25-30 jaar), gezinnen (30-35 jaar) , paren rand 60 jaar (55-65 jaar) met een besteedbaar 
inkomen tussen € 22.500 en€ 30.000 en tot slot gezinnen met een besteedbaar inkomen van 
€ 30.000 en hoger. De secundaire doelgroep bestaat uit werkende alleenstaanden, paren rand 70 jaar 
(AOW-ers) en WW-ers met een besteedbaar inkomen van€ 15.000 tot€ 22.500. 
Deze consumenten geven jaarlijks een bepaald bedrag aan mobiliteitsgerelateerde producten uit. 
Vervolgens is bepaald hoe groot het verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept zal zijn. Primair 
zal dit gebied bestaan uit een afstand van 0-25 kilometer rand het huisvestingsconcept en secundair 
een afstand van 26-40 kilometer. Het gehele verzorgingsgebied, primair en secundair, zal uitgaande 
van de locatie Heerlen geheel Zuid-limburg en een klein stukje van Midden-Limburg beslaan. De 
bestedingen van de doelgroepconsumenten zijn voor dit verzorgingsgebied te berekenen. De omzet 
binnen het verzorgingsgebied kan voor de primaat van de branchemix binnen het 
huisvestingsconcept, de autodealers, bepaald warden. Hieruit kan warden geconcludeerd dat het 
verzorgingsgebied voldoende omzet voor de bestaande autodealers zal genereren maar niet voor 
nieuwe dealers van volume- en statusmerken auto's. De markt van autodealers (volumemerken zoals 
Volkswagen en statusmerken zoals Audi) is verzadigd in dit verzorgingsgebied . Voor het invullen van 
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de branchemix voor het huisvestingsconcept zal gebruik moeten warden gemaakt van de verplaatsing 
van bestaande autodealers binnen dit verzorgingsgebied . 

De conclusie die getrokken kan worden is dat het verzorgingsgebied rond de locatie in Heerlen 
geschikt is en bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept. 
Dit wil echter niet zeggen dat de beoogde locatie in Heerlen zelf bijdraagt aan de markttechnische 
haalbaarheid, dit is onderzocht in de 'P' van Plaats. Het feit dat het verzorgingsgebied geheel Zuid
Limburg beslaat zou het ook mogelijk kunnen zijn een andere locatie te kiezen binnen dit 
verzorgingsgebied omdat deze dezelfde omzet zal genereren. 

'P' van Po/itiek. 
De wetten- en regelgevingen brengen voor het huisvestingsconcept een aantal kansen en 
bedreigingen met zich mee. Een aantal uitgangspunten die van invloed is op de Plaats en Product 
zijn : 

Er is geen fysieke scheiding tussen de automerken meer nodig binnen de showroom, dit 
vereenvoudigt de fysieke vormgeving van het huisvestingsconcept; 
Vestigingen van autodealers elders in het land zijn na 2005 mogelijk doordat het 
vestigingsbeleid vervalt; 
Concurrentie tussen autodealers en universele garagebedrijven wordt grater doordat 
universele garagebedrijven nu oak de beschikking krijgen over apparatuur en technische 
informatie van automerken; 
Het mogelijk vervallen van branchebeperking op PDV/GDV-locaties maakt het gemakkelijker 
een geschikte locatie voor het huisvestingsconcept te vinden; 

'P' van P/aats. 
In deze 'P' is geconcludeerd of de beoogde locatie in Heerlen voldoet aan de eisen die in deze 'P' 
gesteld warden aan een geschikte locatie voor het huisvestingsconcept. Wanneer aan deze eisen 
voldaan wordt, draagt de locatie bij aan de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept. Er zijn eisen gesteld aan de bereikbaarheid, het verzorgingsgebied, de 
zichtbaarheid van het concept, de parkeergelegenheid en de verhuisgeneigdheid van bestaande 
autodealers naar het huisvestingsconcept. Voor de beoogde locatie in Heerlen is geconstateerd dat 
de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het huisvestingsconcept op deze locatie niet voldoende 
bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid. De eisen met betrekking tot de parkeergelegenheid 
zijn te verwezenlijken . De verhuisgeneigdheid van de bestaande dealers zal voor de locatie in Heerlen 
niet groat zijn omdat de huisvesting van autodealers in de omgeving van de locatie in Heerlen 
namelijk relatief nieuw is. 

Geconcludeerd kan warden dat de beoogde locatie, op de autoboulevard in Heerlen, ten aanzien van 
de bereikbaarheid, zichtbaarheid van het concept en verhuisgeneigdheid van de bestaande 
autodealers niet geheel optimaal is ten aanzien van de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept. Een PDV/GDV-locatie in Maastricht zou een betere optie zijn, vanwege het feit 
dat de bestaande autodealers in Maastricht en omgeving veelal in verouderde panden zijn gevestigd. 
Deze autodealers zouden sneller geneigd kunnen zijn om te verplaatsen naar het 
huisvestingsconcept. Echter dient er wel een locatie gezocht te warden die voldoet aan de overige 
locatie-eisen. 

'P' van Product. 
Aan de hand van drie aspecten is deze 'P' uitgewerkt. Deze drie aspecten zijn: de merkenarchitectuur 
van het concept, de branchemix en de fysieke vormgeving. 
Ten aanzien van de merkenarchitectuur heeft Stienstra geen visie en voor de branchemix een 
beperkte visie, daarom is voor de merkenarchitectuur en de branchemix een aanbeveling gedaan. 
Bij de merkenarchitectuur is het zaak dat de opbouw van het huisvestingsconcept bestaat uit een 
paraplumerk, de naam van het huisvestingsconcept. Daaronder vallen allerlei A-merken zoals 
Volkswagen, maar bijvoorbeeld ook Sony. Pas als laatste komen de locale endorsementlabels als 
Wealer, Vogelzang, Motoport. De primaat van de branchemix zal moeten bestaan uit autodealers met 
werkplaatsen en secundair zal de branchemix uit mobiliteitsgerelateerde producten moeten bestaan 
om de consument een totaalconcept aan te kunnen bieden. Dit is belangrijk voor de 
naamsbekendheid van het huisvestingsconcept. Je moet er ongeveer alles kunnen krijgen op het 
gebied van mobiliteit. In hoofdzaak dus de automobiliteit. 
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Het onderdeel fysieke vormgeving van het huisvestingsconcept moet een omvang van ongeveer 
25.000 m2 bruto vloeroppervlak krijgen. Stienstra heeft echter een bruto vloeroppervlak van 18.500 
m2 in gedachten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de omvang van het concept, zoals Stienstra 
deze in gedachte heeft te klein zal zijn, er is in de branchemix echter een aanbeveling gedaan hoe 
Stienstra deze 25.000 m2 b.v.o. kan bereiken. Voor de hoogte van het gebouw zal Stienstra moeten 
overwegen of de 6 lagen niet teruggebracht kunnen worden naar twee-of drie lagen. Geconcludeerd is 
namelijk dat een gebouw van een, twee of drie lagen beter bij de consumenten in de smaak zal vallen . 
Tot slot is de uitstraling van het concept, die door de visie van Stienstra beschreven is, extrovert. Een 
introverte uitstraling zal de leesbaarheid van het gebouw en de merkbeleving binnen het concept 
vergroten. Stienstra zou kunnen overwegen om de uitstraling toch iets minder extrovert te maken 
waarbij een belangrijk punt voor Stienstra is dat de introverte uitstraling goedkoper qua bouwkosten 
zal zijn. De gevels zullen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. 

Geconcludeerd kan worden dat Stienstra een aantal punten nog eens goed moet bekijken en kan 
hierbij gebruik maken van de bovenstaande aanbevelingen, de te overwegen punten zijn: 

de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de beoogde locatie in Heerlen; 
de mate van verhuisgeneigdheid van de bestaande autodealers in de omgeving van de locatie 
in Heerlen; 
de omvang van het huisvestingsconcept; 
het aantal lagen (verdiepingen) van het huisvestingsconcept; 
de extroverte uitstraling van het huisvestingsconcept. 

V 



lnhoudsopgave 

1. lnleiding .............................................................................................................................................. 1 
1.1 Aanleiding .. ... ........... .... ........... ...... ... ....... ...... .. ..... .. ...... .. .. .... .. ... .. .. .. ........ ........ .. ...... .... .. ... ... ..... ....... 1 
1.2 lnitiatief .. .... .. ............ .. ... ..... ... ... ........ ........... ... ...... .. .... .. .... ......... .. ... .. ....... ... ... .. .. .. ... ... .... .. ....... ...... .. . 2 
1.3 Doelstelling, probleemstelling, plan van aanpak .. .. ........... .. ......... .. ... .. ... .. ..... ...... ....... .... ..... .. .. ..... .. 4 
1.4 Leeswijzer ..... ... .. .. .. ... ... .. ........ ..... .... .. ... .. ............. .......... ..... ... ...... .... .. ... ... ......... .. .......... ... ......... .. .. .. 5 

2. Huisvestingsconcept volgens de visie van Stienstra .................................................................... 6 
2.1 lnleiding ... .. .. .... .... .. ............. ... ... .. .. .. ... .. .. .. .... ....... ... ... ... ........ .. ... ........ .. ..... .. ................ .. ... .. .. .. ..... ..... 6 
2.2 Beoogde locatie .. ........... .. ...... ..... ...... ... .... .... .... .... .. .. .... ... ...... ... .. ...... ... ..... .... ..... ..... .. ... ...... ....... .. .... . 6 
2.3 Conceptinvulling ... ... ..... .. .... ..... .... ..... ... .. ... ..... .. .... .. ... .... ...... ......... .. ....... ...... ..... ... ... ...... .... ..... .. .... .. .. 7 

3. Markttechnische haalbaarheidsmethodiek ................................................................................... 11 
3.1 lnleiding .... ... .. .. .. .. ..... ... .. .............. .. ... .. ........ .. .. .. .... .. ...................... ... ..... ... ..... ..... ......... ... ... ......... ... 11 
3.2 Opbouw methodiek .... ... .... .... .. .... .. ... .. ............ .. .. .. .... .. .... ..... ....... .. ... ........... .. .... ... .... ....... .. .... .. .. .. .. 11 
3.3 Beschrijving criteria ..... .. ... ..... ............. ... ..... .. .. .. ......... ..... .. ....... .. .... .. .. .. .... ......... .. .. ... ........ ..... .. .. .. .. 13 

4. Publiek ............................................................ .................................................................................. 16 
4.1 lnleiding .... ... .. ..... ..... .. .. ....... ....... ..... .. .. .. .. .. ... ... ... .. .. .. .. .. ..... ... ..... .... ... ... .. ......... .. ... .. ....... .... .. .. ....... .. 16 
4.2 Consumentenprofielen ...... .. .. ... ....... ... .. .. ......... .......... .. .. .. ... .. .... .......... .... ....... .. .......... ... .. .. ..... ....... 17 

4.2.1 Bezit van mobiliteitsproducten ... ... .... .. .. ........ .... .. ... .. ........ .. .......... .... ... .. .. ........ .. ... .. ....... .. ..... .. 18 
4.2.2 Huishoudentypen .... .. .. .. ....... .. .... .. ....... .. ......... .. .. .. ... .. ... .. .................. ...... ..... .. .. ... .. .. ............ .... 19 
4.2.3 Relatie tijd-geld met behoeften ... .... ..... .. ........ .. ... ... ...... .. ... ......................... .. .............. .. .......... 20 
4.2.4 Bestedingen in de mobiliteitsproducten ... ... .... .... ....... .... .... ........... .... ........ .. .. .. .... ... .. .. ............ 22 

4.3 Keuze doelgroep ............ .. ........ ............ .. ... ... ... ... .. ...... .. ........ ... .. .. .. .... .... .. ........ .. ..... ... .. ....... .. ..... .. . 24 
4.4 Consumentengedrag .... ... ............ ..... ... ....... .. ........ .... ... .............. ... .... .... ... ..... .... .... ... .. .. .. .... .. .. ..... .. 26 
4.5 Verzorgingsgebied ... .... .......... .... .. .... ..... ..... ..... .... ..... ..... .......... .. ... ......... ..... ...... ......... .. ..... .... ..... ... 28 

4.5.1 lnleiding .. ..... .. .. .... ............ .. .. ... .. .. ... .. ......... .. ........ .. .. .. ........ ..... ... ....... .... .. ... ... ....... ... .. .. .. ... ... .. .. 28 
4.5.2 Benodigd verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept ....... ......... .. .. ........... ... .. .... .. ... .. .. 28 
4.5.3 Omzetraming van het verzorgingsgebied ..... ....... .... .. ... ..... .. ....... .... ...... ...... ..... ..... .. ........ ... .. .. 30 
4.5.4 Conclusie ..... ....... ... ......... ...... ... .. .. .. ..... .. .... .... ..... ... ... ...... ... .. ... .... ... .. ......... ... ... .. ...... .. ... ... ... ..... 35 

4.6 Resume ......... ...... ..... ..... .. ........ .... ..... ..... .. .. ...... ...... ....... ...... .. .... .... .... .. .... ..... ......... ..... ... .. ...... .. .... .. 35 
5. Politiek ............................................................ ..... ............................................................................. 39 

5.1 lnleiding .... .. .... ........ .. ... .. .... .... .. .... ..... ..... .. ........ .... ..... .. ....... .. ........... ......... .. .. ...... .... .. ........ .. ... .. ...... 39 
5.2 Monti-plannen autobranche ... ... ... ........ .... .. .. .. .... ...... .. ........ .. .. .. .... ... .. .. .... .. ...... .. ......... .. ............ ... . 40 

5.2.1 lnhoud wetgeving .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. ..... .... .. ..... ..... ....... ..... .. .. .. .. .... .. .... .. .. ......... .. .... .. .. .. ........ ... . 40 
5.2.2 Optredende veranderingen ........................... ... ... .. ..... .. ........ .................... ..... ... ........ ...... .. .. .. .. 41 
5.2.3 Kansen en bedreigingen van de Monti-plannen ........ .. .. ... ..... ... ..... ................ ......... .. .. .. .... .. ... 43 

5.3 Nieuw ru imtelijk beleid voor detailhandel op PDV/GDV-locaties .... .. ..... .. ... .. ... .... .. ... .. .. ...... ... ...... 43 
5.3.1 lnhoud wetgeving ............. .. ... .... .. ............. ............... .. ... .......... ..... ............ ...... .......... .. ............ 43 
5.3.2 Kansen en bedreigingen wetgeving .... .. ...... ... ............. .. ............. ..... .. ... .. ........ .. ... .............. .. .. 45 

5.4 Winkeltijdenwetgeving ...... .. ... .. ..... .... ... ........ ....... ... ... ........... .. ......... ...... ....... ..... .... ... ... ......... .. ....... 45 
5.4.1 lnhoud wetgeving ..... .. ... .......... ............... ... ..... .... .... .. .. ... .. ... ....... ... .... .. .. .. .... ... ...... ..... .. .. ... .. ... . 45 
5.4.2 Kansen en bedreigingen wetgeving .... ... .. .. .. .... .. ... ..... ... ..... ..... ... ...... .. .. ... .. ... .. .. ..... .. .. .. .... .... .. 46 

5.5 Mededingingswetgeving .... .. ... .. ... .. ... ..... .. ... .. ... .... .. .... ..... ..... ...... ... .. ........ .. ... ......... .. ..... ... .. ... ... .. .... 47 
5.5.1 lnhoud wetgeving ........ ... ... .. .. ......... .. .................. ..... ..... .......... ..... ... .. .... ... .. .. ... .. .... .. ........... .... 47 
5.5.2 Kansen en bedreigingen wetgeving .... .................... .. ... .. .. ...... ..... .................. ... ....... ... ........... 47 

5.6 Resume .... ... .. .. .. .. ..... ... .... ........... ... ... ..... .. .. ...... ..... ..... ........ ...... ..... .. ... .. .. ... ... .. ........ .. ... .. .. .. .... ..... ... 47 
6. Plaats ................................................................... ............................................................................. 50 

6.1 lnleiding ..... .. .. .. .... .... .... .. ......... ..... .. .. .. .... .. .. .. ..... ....... .. ............................. ......... ...... .. .. ....... .. .... ... ... 50 
6.2 Uitgangspunten locatie afkomstig uit visie en criteria Publiek en Politiek ........ ... ..... ..... .. .. .. ... .... .. 51 
6.3 Locatie-eisen .. .............. ............... .... .. .... ............... ............... .... ........... ................... ... ...... .. .... .. ...... 52 

6.3.1 lnleiding ... .............. .. ............ .. ... .. .... ............... ......... .. ....................... .. ............. .. .... ... .. ........ .... 52 
6.3.2 Bereikbaarheid .... .. ..... .... ........ ..... ...... .. ....... ....... ..... .......... .. ..... ....... ............ .... ..... ...... ......... ... 52 
6.3.3 Verzorgingsgebied .... .. .... .... .. .... ... .. .. .. .... .... .... ... .. .... ...... .... ..... ....... ..... ...... .. ..... ..... ..... ..... ..... ... 54 
6.3.4 Zichtbaarheid ... .................. .. .... ... ..... ... .. .. ... ..... ... ... ...... .. ...... ....... ...... ........ .... ...... ...... ... ..... ... ... 54 
6.3.5 Parkeergelegenheid .. ...... ...... ... ..... ...... .. ....... ...... ........ .. .. .... ........ ... .... ... .......... .. .. ... ..... .. ....... .. 54 
6.3.6 Verhuisgeneigdheid bestaande autodealers ......... .. ................... .. .. ....... .... .. .. .. .. ... ......... .. ... ... 55 

6.4 Resume ........... .... .... ..... ... ... ......... ..... .......... .. ................. .......... .. ... .. .... ......... .......... .... ...... ..... ..... ... 56 

vi 



7. Product ............................................................................................................................................. 57 
7.1 lnleiding ..... .. .... .. ............. ... ..... .. ..... .. ..... ....... ........ ........ ...... ... ..... .... .... ........ ...... ... ...... .. ............. ..... 57 
7.2 Uitgangspunten product afkomstig uit visie en criteria Publiek en Politiek .. .. .... ...... ....... .. ...... ..... 58 
7.3 Referentieprojecten ........ .. ..................... .. ..... ... .... .. ....... .. .... .. ...... .. ..... ... .... ... .... .. ...... .......... ..... ... ... 58 

7.3.1 lnleiding .... ...... ... .... ... ... .... ....... ... ..... .. .... .. ......... ...... ..... ........ ... ........ ..... .. ... ... .. ..... .............. ... ... 58 
7.3.2 Verschijningsvormen in de retailmarkt .. .. ...... .. ..... ....... ........ .... ... .... ... ...... ..... ... .. ... ..... ..... ... ... . 59 
7.3.3 Referentieprojecten in de retailmarkt .... .. ...... ........ ...... ... ..... .. ..... ... ..... ....... ........ .......... ...... .... 61 
7.3.4 Verschijningsvormen in de mobiliteitsbranche ... ...... ... ... .... .. ... ...... ..... .... ... .. ..... ............... .... .. 65 
7 .3.5 Referentieprojecten in de mobiliteitsbranche ........ .. ..... ...... ... .... .... ..... .. ....... ..... .. ...... .. ....... .... 65 
7.3.6 Uitgangspunten voor drie aspecten ..... .... ..... ... .. ... .... ... ........ .. .. ............ .... ... ....... .... ....... ....... .. 70 

7.4 Merkenarchitectuur van het concept .... .. ....... ..... .... ... .... ...................... ...... .. ....... .. ................. ... .... 72 
7 .5 Branchemix .. ... .... .. ... .... ... .. ...... ... ..... .. .. ... ...... .. .... ... ..... .. ...... ... ... .... .... ... ..... .... ... .. ...... ........ ........... . 7 4 
7.6 Fysieke vormgeving ...... .... ..... .. ..... .. ...... ... ..... ....... ............... .. ....... ..... .. ....... ... ... ...... .......... .. .. .... .... 79 

7.6.1 Vormgeving van het concept .. ....... .. .... ..... ... .... ..... .. ...... ..... ................. ..... .. ................ ...... .. ... 79 
7.6.3 Ambiance/steer .... ..... ........ ... .. .................. .... .. ..... ... ....... ... .. .. ... .... ... ... .... .... ..... .... ........ .... .. ... ... 84 

7.7 Resume ...................... ............ .. ..... .. ............... ..... .............................. ........ .......... .... ........ ....... ...... 87 
8. Conclusies en aanbevelingen ...................................................... ............................................. ..... 91 
Literatuur- en internetlijst ................................................................................................................... 94 
Bijlagen ....... ...................................... .................................................................................................... 96 

vii 



1. lnleiding 

1. 1 Aanleiding 

Nederland wordt steeds mobieler. Voornamelijk de automobiliteit van Nederlanders is sterk gestegen. 
Uit cijfers van de Bovag (de branche-organisatie voor een groot aantal bedrijven die zich bezig 
houden met mobiliteit) blijkt dat het aantal auto's per inwoner steeds blijft stijgen. In 2001 was het 
aantal 1 auto op 2,5 inwoners. 
In het jaar 1980 was dit slechts 1 auto per 3,3 inwoners en in 1970 zelfs 1 auto per 5,4 inwoners. Ook 
blijkt dat de verkoop van motoren de laatste jaren aardig is gestegen. 

Het grootste gedeelte van de retailmarkt heeft zich reeds ontwikkeld van een zogenaamde 
'sellersmarket' in een 'buyersmarket'. 
De ondernemin~en, gingen inzien dat in plaats van het product, de markt en de klant centraal gesteld 
moeten worden . 
Een aantal branches binnen de retailmarkt zijn nog niet zo ver, zoals de automobielbranche. 
Hier moet de grote stap nog worden gemaakt in het denken van: 'een goed product verkoopt zichzelf 
wet' naar 'een goed product moet oak aans/uiten bij de wensen van de klant'. 

Productgericht 
(reactief) 

Verkoopgericht 
(actief) 

Figuur 1. Van productgericht naar marktgericht beleid. 

Marktgericht 
(creatief) 

De automobielbranche loopt enigszins achter op de ontwikkelingen in de retailmarkt en zal deze 
vertaalslag uiteraard ook moeten gaan maken om zo op de wensen en behoeften van de consument 
in te kunnen springen. Aandachtspunten kunnen zijn : 

het onderscheid tussen de verkooppunten is tot nu toe, afgezien van de merklogo's, ver te 
zoeken. De architectonische uitstraling van de buitenkant van de vestigingen heeft wel iets eigens, 
maar dat staat veelal los van de merkbenadering en heeft meer te maken met de creativiteit van 
de architect en/of het prestigegevoel van de dealeronderneming; 
de zogenoemde instore marketing is veel van hetzelfde, productgericht en vaak ondermaats 
klantgeorienteerd; 
auto's zijn geen koelkasten of laptops, auto's koop je bij een officiele dealer. Omdat het bij de 
verkoop van een auto toch om grote bedragen gaat en het een relatief grote aanschaf is met een 
emotionele waarde, verwacht de klant een tip-top behandeling. 
Daarbij realiseren autodealers zich schijnbaar niet, dat bij een minder actief retailbeleid 
(productgericht in plaats van marktgericht) het kopen van een auto vanuit de consument gezien 
een activiteit wordt die steeds minder lokaal gebonden is. 
De klant wordt namelijk 'gestimuleerd' om te shoppen, op zoek te gaan naar een 'leukere' 
koopomgeving door de verschillende marketinguitingen van de eigen en concurrerende merken. 

Oat de productgerichte automobielbranche marktgerichter moet warden blijkt uit de veranderingen in 
het Europese Mededingingsbeleid voor de automobielbranche. In de toekomst gaat dan ook van alles 
veranderen met betrekking tot de regelgeving voor de automobielbranche, Monti-plannen genaamd. 

Onder het mededingingsbeleid van de Europese Unie zijn in het algemeen concurrentiebeperkende 
regelingen als verticale prijsbinding , prijsafspraken en exclusieve afzetkanalen sinds jaar en dag 
verboden, maar voor een aantal branches werd een uitzondering gemaakt. 
Zo'n "block exemption" (collectieve ontheffing) gold ook voor de verkoop en het onderhoud van auto's. 
Daardoor konden producenten of importeurs zelf bepalen wie in welk rayon hun merk mag verkopen, 
en hun dealers verbieden in dezelfde showroom ook concurrerende merken aan te bieden. 
Bovendien zijn 'originele onderdelen' a Ileen via de eigen dealer te krijgen, waardoor de koper daar zijn 
onderhoud moest laten uitvoeren om zijn garantie niet te verspelen. 

1 Philip Kotler (1999), Kotler over marketing, over het creeren, winnen en domineren van markten, New York 



De automobielbranche was een van de laatste sectoren die nog was vrijgesteld van de meeste EU
concurrentieregels. 
In de nieuwe regeling krijgen de consumenten meer keuzevrijheid. "De auto is een normaal product, 
nu ontstaan hiervoor normale concurrentieverhoudingen". Volgens Eurocommissaris Monti moeten 
autodealers nu eindelijk eens echte ondernemers warden. 
Zo komt er meer keuze voor het bedrijf waar de consument het onderhoud en de reparatie van de 
auto kan laten uitvoeren zonder zijn garantie te verspelen. 
De kosten voor reparatie en onderhoud zijn nu eenmaal aanzienlijk. Er zullen nieuwe bedrijven gaan 
ontstaan waar dit onderhoud gepleegd kan warden. 
Met deze regeling komt de technische informatie vrij beschikbaar voor andere bedrijven, die tot nu toe 
slechts beschikbaar was voor de merkdealer. Een nieuwe regeling biedt dealers vanaf 2003 de 
mogelijkheid meerdere merken tegelijk te voeren. Bijvoorbeeld onder de vlag van een eigen huismerk. 
Bij de importeurs / fabrikanten zal een schaalvergroting ontstaan en ze krijgen de mogelijkheid het 
aantal contractpartners (de autodealers zelf) te beperken. 
De dealers moeten zich dus profileren om hun contract met de importeur / fabrikant te behouden. De 
dealer moet interessant genoeg zijn en blijven voor de importeur / fabrikant. Producentclustermerken 
op een locatie kan een mogelijkheid zijn2

. De verschillende merken, bijvoorbeeld twee functionele, een 
superieure en een status, hebben ieder hun eigen verkoopvestiging en after sales-receptie. Het 
magazijn, de fast fit-werkplaats en de overige back office-activiteiten (loonadministratie en dergelijke) 
warden door alle merken gedeeld. Tevens is er een gemeenschappelijke werkplaats voor functionele
en statusmerken. Alleen het superieure merk houdt er een eigen werkplaats op na, conform het imago 
en het technologisch onderscheidend vermogen. 

1.2 lnitiatief 

Samenvattend zijn er drie redenen om aandacht te vestigen op de huisvesting van de 
automobielbranche en alles wat eraan gerelateerd is: 

• De toename van de auto-mobiliteit; 
• Van een productgerichte naar een marktgerichte automobielbranche: verandering in 

marketingbeleid; 
• Veranderingen in de regelgeving van de automobielbranche. 

Met betrekking tot het bovenstaande ligt er een initiatief van Wealer (Volkswagen/Audi- dealer met 
een groat marktaandeel in Limburg) in samenwerking met Stienstra Commercieel Vastgoed te 
Heerlen om een innovatief huisvestingsconcept te ontwikkelen voor het samenvoegen van branches 
in de mobiliteitssector. 

lnnovatief wil zeggen dat het vernieuwend / uniek moet zijn voor Nederland en misschien wel voor 
Europa. Het komt er dus op neer dat men op zoek is naar een huisvestingsconcept dat op het gebied 
van mobiliteit een andere vorm krijgt dan het bestaande aanbod. 

Het begrip mobiliteit heeft niet alleen betrekking op de autobranche. Mobiliteit heeft betrekking op het 
zich verplaatsen, het mobiel zijn, oak zonder een automobiel. De initiatiefnemers, Stienstra en Wealer, 
willen een concept ontwikkelen waarbij de primaat van het aanbod zal liggen bij autoshowrooms. 
Het bestaande aanbod van de autobranche bestaat voornamelijk uit stand-alone vestigingen op een 
autoboulevard of op bestaande bedrijventerreinen en soms ook nag wel eens aan de rand van de 
binnenstad. Het concept zal niet bestaan uit solitaire vestigingen op een bepaalde locatie maar zal 
alles onder een dak aanbieden. Verd er kan het concept zich onderscheiden van het bestaande 
aanbod (de concurrentie) door voordelen te bieden voor de consument en de huurders. 

Voordelen van het concept voor de consument: 
- een betere invulling van de wachttijd wanneer gebruik wordt gemaakt van after-sales (onderhoud en 
reparatie van bijvoorbeeld de auto). 
- een ander voordeel zou het shoppen onder een dak kunnen zijn, een prettig verblijfsklimaat met een 
totaalaanbod van mobiliteitsproducten. 

2 NOA (Nederlandse Dealer Associatie) (maart 1998), De erfenis voorbij. Het Coopers Rapport. 
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Voordelen van het concept voor de huurders: 
- er zullen synergievoordelen ontstaan. Synergie wil zeggen dat wanneer meer winkels bij elkaar 
gesitueerd worden, kosten kunnen worden gedeeld zoals promotie, showroominrichting en een 
gezamenlijk magazijn. Ook zal er meer werfkracht ontstaan, de winkels profiteren van elkaar, de 
bezoekers zullen sneller ook een andere winkel binnen het concept bezoeken dan wanneer 
gesproken wordt over solitaire winkels/showrooms op een autoboulevard. 

De visie van Wealer en Stienstra is dater dus een andersoortige huisvesting ontstaat waarbij een 
totaalaanbod aan de consument geboden kan worden. Het is niet de bedoeling dat er alleen maar 
autodealers in het gebouw gehuisvest warden, want dan kan het een overdekte autoboulevard warden 
genoemd. Het aanbod bestaat dus primair uit autodealers en secundair uit overige branches 
gerelateerd aan mobiliteit. 
Het moet een type winkelcentrum worden met een allesomvattend en gesegmenteerd aanbod op het 
gebied van mobiliteit in de breedste zin van het woord. 
Het secundaire aanbod kan bestaan uit bijvoorbeeld motoren, fietsen, bromfietsen en scooters, 
bedrijfswagens, diensten (verzekeringen, lease, reisbureau, kinderopvang, kapper, horeca, 
enzovoort), winkels (zoals bijvoorbeeld ANWB-winkel, accessoirezaken, telefonie, Car Audio, kranten
en tijdschriften enzovoort) en leisure/entertainment. 

Het initiatief is voort gekomen uit een idee voor een huisvestingsconcept, waaraan naar verwachting 
behoefte bestaat. Er is echter alleen uit een onderbuikgevoel en praktijkervaring gehandeld en er is 
geen onderzoek gedaan naar de vraag vanuit de markt. 
Een goede onderbouwing van het concept bestaat niet en dat is wel gewenst, ook omdat er nationaal 
misschien een aantal kopieen van het concept kunnen worden ontwikkeld. 

Het bedrijf Stienstra Commercieel Vastgoed, dat zich bezig houdt met projectontwikkeling van 
commercieel vastgoed en bedrijfsmakelaardij en een van de initiatiefnemers is, was bereid mij een 
afstudeerplaats te bieden vanwege de behoefte aan een onderzoek waarbij duidelijk wordt of het 
samenvoegen van branches in de mobiliteitssector in een innovatief huisvestingsconcept, zoals 
hierboven is beschreven, markttechnisch haalbaar is. Het concept zal een aanbod moeten bieden dat 
aan de marktvraag voldoet. Stienstra heeft wel een bepaalde visie ten aanzien van het concept, maar 
heeft niet getoetst of deze visie er voor zorgt dat het concept ook markttechnische haalbaar is. 

In de aanleiding werd gesteld dat een marktgericht beleid moet warden gevoerd in plaats van een 
productgericht beleid, de markt en de klant moeten dus centraal gesteld warden, een goed product 
moet aansluiten bij de wensen van de klant. Het product is hier het innovatieve huisvestingsconcept. 

Het uitgangspunt van de markttechnische haalbaarheid ligt bij de consument. De consument moet 
ge'i'nteresseerd zijn in het concept, moet het concept willen bezoeken. Wanneer de consument niet 
ge'i'nteresseerd is, of wanneer men zich richt op de verkeerde consumenten , zal het concept niet 
renderend zijn. 
De doelgroep moet bepaald warden en aan de hand van de kenmerken van de doelgroepen, de 
behoeften en het gedrag kunnen randvoorwaarden opgesteld warden aan een geschikte locatie of 
locaties en aan de productformule. Onder de productformule wordt de vormgeving van het aanbod, 
zoals de branchemix, de fysieke vormgeving enzovoort verstaan. Er zijn echter nog andere factoren 
die de locatie en productformule be'i'nvloeden, namelijk de wetten- en regelgevingen. 

De markttechnische haalbaarheid van het concept is van een aantal factoren afhankelijk: 
- de doelgroep met de kenmerken, behoeften en het gedrag van de bijbehorende consumenten; 
- de geldende wetten- en regelgevingen; 
- de keuze van de potentiele locatie(s); 
- de productformule (de aanbodsvorm). 

De visie, die Stienstra ten aanzien van het concept heeft, zal opgenomen warden in de uitwerking van 
de factoren voor zover in de visie over het bepaalde onderdeel iets is beschreven. Hieruit zal blijken of 
de visie van Stienstra ervoor zorgt dat het concept markttechnische haalbaar is en wanneer dit niet zo 
is, zal een aanbeveling gegeven warden hoe dit wel te bereiken is. Wanneer bij een bepaald 
onderdeel de visie ontbreekt zal oak een aanbeveling warden gedaan die markttechnische haalbaar 
is. 
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In het volgende hoofdstuk wordt de visie van Stienstra op het innovatieve huisvestingsconcept voor 
het samenvoegen van de branches in de mobiliteitssector uitgewerkt. 

1.3 Doelstelling, probleemstelling, plan van aanpak. 

De doelstelling geeft richting aan het onderzoek, wat met het onderzoek bereikt moet warden. De 
probleemstelling daarentegen geeft aan waar het onderzoek inhoudelijk over gaat, welke informatie 
nodig is om de doelstelling te bereiken. 

Doelstelling: 
Bepalen van de markttechnische haalbaarheid van het innovatieve huisvestingsconcept voor het 
samenvoegen van branches in de mobiliteitssector (Mobimall) op de beoogde locatie in Heerlen. 
Probleemstelling: 
Is het innovatieve huisvestingsconcept voor het samenvoegen van branches in de mobiliteitssector 
(Mobimall) op de beoogde locatie in Heerlen markttechnisch haalbaar? 

Aan de hand van deze probleem- en doelstelling kunnen deelvragen gegenereerd warden, vragen die 
een onderdeel van de probleemstelling vormen, of die met het onderwerp te maken hebben, waarvan 
het antwoord een bijdrage levert in het bereiken van de doelstelling. 

Deelvragen: 
1. Hoe ziet het huisvestingsconcept voor het samenvoegen van branches in de mobiliteitssector 

volgens Stienstra eruit? 
2. Aan de hand van welke methodiek kan het huisvestingsconcept voor het samenvoegen van 

branches in de mobiliteitssector getoetst warden op markttechnische haalbaarheid? 
3. Hoe ziet deze methodiek eruit, aan de hand van welke toetsingscriteria kan de markttechnische 

haalbaarheid getoetst warden aan de visie van Stienstra? 
4. Welke conclusies kunnen getrokken warden uit de toetsing van de markttechnische haalbaarheid? 

Orn alles in een overzichtelijke vorm te gieten wordt het plan van aanpak gemaakt. Hierin is 
stapsgewijs te zien hoe de doelstelling bereikt moet warden. 

Plan van aanpak: 

Besch'ijvin£1 visie van stienstra 
ten aanzien van het te 
ont\ovikkelen innovatieve 
huisve,"iingscorcept 
voor het samenvoegen van 
branc~,es in de mobilileilssectcr 

Figuur 2. Plan van aanpak. 

Ops1ellen methodiek 
voor de bepaling van 
de markttechnische 
haalbaarheid van het 
huisve::,tingsconcept 
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Crilerium Publiek 

Crilerium Po lilie k 

Crilerium P laats 

Crilerium Product 

Conclusies en aanbevelingen 
voor stienstra ten a~nzien 
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Uitleg plan van aanpak: 

Stienstra heeft een bepaalde visie op het huisvestingsconcept. Deze visie is echter niet onderbouwd, 
er is gehandeld middels praktijkervaring en een 'onderbuikgevoel'. Wanneer de visie, die Stienstra 
heeft, inzichtelijk wordt gemaakt kan bepaald worden of deze visie ervoor zal zorgen dat het 
innovatieve huisvestingsconcept markttechnisch haalbaar is. Deze visie wordt in het eerst volgende 
hoofdstuk behandeld. Orn de markttechnische haalbaarheid gestructureerd te kunnen bepalen zal in 
hoofdstuk 3 hiervoor een methodiek worden ontwikkeld. Deze methodiek bestaat uit een aantal 
haalbaarheidscriteria die tezamen de markttechnische haalbaarheid van het concept bepalen. Uit 
marktonderzoek zal moeten blijken hoe dit criterium ingevuld zal moeten worden. Bij elk criterium 
wordt bekeken of de visie van Stienstra hierover iets zegt. Wanneer in de visie van Stienstra hier iets 
over gezegd wordt, wordt bekeken of deze visie bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid van 
het concept. Wanneer dit niet zo is, wordt beschreven hoe Stienstra hieraan wel kan bijdragen. 
De criteria zijn Publiek, Politiek, Plaats en Product genoemd in het plan van aanpak. Onder deze 
criteria vallen de factoren, waarvan de bepaling van de markttechnische haalbaarheid afhankelijk is, 
zoals die in de vorige paragraaf zijn genoemd: 
- de doelgroep met de kenmerken, behoeften en het gedrag van de bijbehorende consumenten; 
- de geldende wetten- en regelgevingen ; 
- de keuze van de potentiele locatie(s); 
- de productformule (de aanbodsvorm). 

In dit onderzoek wordt geen financiele haalbaarheid van het huisvestingsconcept onderzocht maar 
beperkt tot de alleen de markttechnische haalbaarheid. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de visie die Stienstra ten aanzien van het huisvestingsconcept heeft beschreven. In 
de volgende 4 hoofdstukken worden de 4 P's behandeld, namelijk het Publiek, de Politiek, de Plaats 
en het Product. Het Publiek laat zien op welke doelgroepen Stienstra zich moet richten en hoe het 
verzorgingsgebied uit zal moeten zien voor het huisvestingsconcept. De Politiek beschrijft de kansen 
en bedreigingen die de wetten en regelgevingen met zich meebrengen voor het huisvestingsconcept. 
De Plaats beschrijft hoe de locatie voor een dergelijk huisvestingsconcept er uit zou moeten zien en 
toetst of de locatie van Stienstra hieraan voldoet. Tenslotte wordt in Product beschreven hoe de 
vormgeving van het aanbod van het huisvestingsconcept uit zou moeten zien. 
Tot slot wordt een advies aan Stienstra gegeven. 
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2. Huisvestingsconcept volgens de visie van Stienstra 

2. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de visie van Stienstra ten aanzien van het ontwikkelen van het 
huisvestingsconcept voor het samenvoegen van branches in de mobiliteitssector uitgewerkt, het is 
noodzakelijk te weten wat de visie van Stienstra is voordat binnen de criteria bepaald kan warden of 
deze visie bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid van het concept. Tijdens het vervaardigen 
van deze scriptie zullen uiteraard veranderingen optreden in de uitwerking van het concept. De 
tekeningen van de architect, betreffende de fysieke vormgeving van het concept, zijn namelijk nag in 
de fase van het schetsontwerp. Er wordt in dit hoofdstuk wel gebruik gemaakt van deze tekeningen, 
maar ze vormen meer een illustratie voor de tekstuele uitleg van de visie van Stienstra. 

Stienstra heeft aan het innovatieve huisvestingsconcept voor het samenvoegen van branches in de 
mobil iteitssector de naam 'Mobimall' gegeven. Wanneer in dit hoofdstuk gesproken wordt over 
Mobimall wordt dus het innovatieve huisvestingsconcept bedoeld. 
Twee jaar geleden is het initiatief voor het Mobimall-concept op tafel komen te liggen. De 
initiatiefnemers zijn , zoals al eerder genoemd, Stienstra Commercieel Vastgoed en Wealer 
(Volkswagen/Audi-dealer met een groat marktaandeel in Limburg). De ontwikkeling van het project ligt 
bij Stienstra, waardoor er door Stienstra oak gevraagd wordt naar een markttechnische onderbouwing 
van het project. 

Mobimall betreft volgens Stienstra een megastore (shopping-mall concept) met een allesomvattend en 
gesegmenteerd aanbod op het gebied van auto's, autoaccessoires, services en verder een groat scala 
aan mobiliteitsgerelateerde producten, diensten, horeca en leisure. 

2.2 Beoogde locatie 

De locatiekeuze is essentieel voor het welslagen van een dergelijke megastore. Een potentiele locatie 
dient volgens Stienstra de volgende punten afdoende te kunnen bieden: 

• bereikbaarheid (nabij op-/afritsituatie van snelweg/drukke verkeersader); 
• verzorgingsgebied (hoge verkeersintensiteit, nabij grate stad); 
• zichtbaarheid (dominante Jigging, tijdig zichtbaar); 
• parkeerfaciliteiten. 

Deze punten warden behandeld in hoofdstuk 6 waar beschreven wordt waar een goede locatie aan 
moet voldoen en aan welke locaties gedacht kan warden. 

In overleg met de gemeente Heerlen zal het concept Mobimall geprojecteerd warden op de ABC
locatie aan de Verlengde Terhoevenderweg binnen het gebied van de bestaande autoboulevard. Dit 
betreft de toekomstige uitbreiding van de autoboulevard. De locatie is op de volgende pagina in beeld 
gebracht. 
De ABC-locatie laat bedrijven toe die 3: 

gericht zijn op de verkoop van auto's, boten en caravans; 
gericht zijn op de verkoop van auto-accessoires en van met het recreatief varen en kamperen met 
caravans verband houdende artikelen; 
naar oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders aantoonbaar ondersteunend c.q. 
aanvullend zijn ten opzichte van de toelaatbare bedrijven in het Themacentrum Wonen. 

De locatie is gelegen achter de IKEA-vestiging (woonboulevard Heerlen) maar wordt fysiek van de 
woonboulevard gescheiden door een talud met spoorlijn. 
Vanaf de stadssnelweg N 281 is het mogelijk de Mobimall te zien liggen wanneer het gebouw hoger 
wordt dan de IKEA-vestiging. 

3 Gemeente Heerlen, maart 2001 , Bestemmingsplan Crama-Husken-de Vrank, Heerlen/Maastricht 
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Het terrein is voor 70 % bebouwbaar tot een hoogte van 12 meter, deze bouwhoogte is door 
Burgemeester en Wethouders op te hogen naar 22 meter. Het perceel is 22.000 m2 groat. 

Stienstra denkt dat de regio Heerlen geschikt is als verzorgingsgebied voor de Mobimall. De locatie is 
gelegen aan de rand van Heerlen, een stad met ea. 100.000 inwoners, maar een verzorgingsgebied 
van meer dan 500.000 inwoners, te midden van het meubelboulevardtraffic en het snelwegverkeer. 

Figuur 3. Locatie Mobimall. 

2.3 Conceptinvulling 

Stienstra wil van de Mobimall een full-service concept maken, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen de volgende elementen: 

• Hardware 
• Software 
• Service / leisure 

Hardware. 
Hierbij denkt Stienstra aan de core-business van de autohandel, nameiijk de verkoop van auto's. 
Binnen het concept wordt de verkoop gesegmenteerd metals basis de verschillende Wealer-merken 
(Audi, Volkswagen). Mogelijk aangevuld met andere merken die nag niet gevoerd warden op de 
Autoboulevard Heerlen voornamelijk het topsegment van de autamarkt (a .a. Porsche). 

Tevens zullen er volgens Stienstra occasions moeten warden aangeboden. Naast de autoverkoop is 
het de bedoeling dat er oak specifieke auto-onderdelen en -services aangeboden warden zoals 
banden, velgen resp. een uitlaatcentrum, carrosserie- en schadeherstel. Naast auto's zullen er zowel 
motoren verkocht warden, zowel nieuwe als occasions. Hierbij zullen uiteraard oak de specifieke 
motoronderdelen en services gevoerd warden. 
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Software. 
Dit betreft volgens Stienstra de nevenproducten en accessoires van de auto zoals beveiliging, 
accessoires, hifi-, navigatie-, video en andere communicatiemiddelen met bijvoorbeeld merken als 
Sony, Pioneer, VDO-Dayton enzovoort. 

Service I Leisure. 
Dit aanbod moet zorgen voor het onderscheidend vermogen ten opzichte van de conventionele 
autogarage/-showroom. Hierbij kan gedacht warden aan zaken als financiering, verzekering, lease en 
de verzorging van tankpassen. Productinformatie en entertainment in de vorm van computersimulatie 
biedt de klant mogelijkheden tot het zelf (virtueel) samenstellen van de ideale auto. Op servicegebied 
valt te denken aan de verhuur van personen- en bedrijfsauto's door partijen als Avis, Budget, Hertz en 
EasyRentacar, doch oak een chauffeursservice. 
Er wordt verder gedacht aan een flexibele kantoor- of vergaderruimte en een reisbureau. Vanuit de 
opzet 'winkel-binnen-de-winkel' warden allerlei producten te koop en/of te huur aangeboden. Hierbij 
valt te denken aan de verkoop van kleding en artikelen van de verschillende automerken, de verhuur 
of verkoop van sneeuwkettingen, skiboxen enzovoort. Maar oak niet-autogerelateerde zaken als 
brommers, scooters, fietsen en dergelijke. Kinderopvang en horeca mogen in de Mobimall niet 
ontbreken volgens Stienstra. 

De hardware en software gecombineerd met de voornoemde service en leisure moeten volgens 
Stienstra zorgen voor een dusdanig toegevoegde waarde ofwel een full-service Mobimall. Het zal een 
verzamelplaats van activiteiten en diensten op het gebied van mobiliteit warden. De onderdelen 
service en leisure zorgen voor het funshop-element. Stienstra probeert door service en leisure het 
garagebedrijf om te toveren in een megawinkel / attractie. De branchering zou er voor moeten zorgen 
dat a lies verkrijgbaar is wat enigszins gewenst kan zijn bij de aanschaf van een nieuwe auto. 

Structuur 

ij+ 
BIVAI ~ e li!ii.-~ 4119 
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t) OCCASIONS 

Figuur 4. Het Mobimall-concept. 

Hoofdlijnen gebouw. 

Park en ... Shop! 

Het bijzondere concept vraagt uiteraard om een specifiek gebouw. De structuur van het gebouw is, tot 
op heden, ontleend aan de welbekende parkeergarage, zoals elke binnenstad die wel een aantal 
heeft. Een multi-toegankelijk gebouw met zowel binnen, nabij de specifieke functies, als buiten en op 
het gebouw parkeerfaciliteit. 

Draaitoren 

l 

Figuur 5. Conceptaanzichten 
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Het circa 24 meter hoge gebouw is opgebouwd uit twee delen. Een blok (is in figuur 5 rood omlijnd) 
met daarin zo'n14.500 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, verdeeld over 6 verdiepingen , waarin 
winkelruimten ge'i'ntegreerd warden met showrooms. Het tweede blok, gelegen aan de achterzijde, 
heeft op de begane grond ongeveer 4000 m2 b.v.o. aan werkplaatsen (is in figuur 5 blauw omlijnd) en 
biedt autoverkeer directe toegang en parkeerfaciliteit tot de verschillende etages, zo ook tot het 
parkeerdak (6° verdieping) waarop een horecavoorziening (restaurant) gerealiseerd wordt met een 
aantrekkelijk uitzicht. 

Figuur 6. Overzicht indeling perceel 

Centraal in het gebouw bevindt zich een trappenhuis en de lift, waaromheen ook de diverse vides op 
de verdiepingen zijn gelegen. Vanuit deze centrale ruimte heeft de bezoeker te voet een goed 
overzicht in de verschillende ruimten en het productaanbod aldaar. Voordeel van deze gebouwopzet is 
de keuzemogelijkheid om een bepaalde productgroep of service direct en afzonderlijk te bereiken 
respectievelijk een combinatiebezoek te brengen . Vanuit praktisch oogpunt is de werkplaats gepland 
op de begane grond. 
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De parkeerinvulling omvat zo 'n 600 parkeerplaatsen verdeeld over plekken binnen en buiten het 
gebouw, waarvan minimaal 250 parkeerplaatsen zijn toebedacht voor het showroom- en 
retailbezoekers. Enerzijds is er een ingang voor de after-salesservice, aan de achterkant van Mobimall 
langs de werkplaatsen, en anderzijds een ingang voor de parkeerplaatsen, die gebruikt worden voor 
met name showroom- en retailbezoek. Oak is er een mogelijkheid om via de draaitoren naar de 6de 
verdieping (dakverdieping) te rijden, waar de auto oak geparkeerd kan worden. In de draaitoren is op 
elke verdieping een afslag gemaakt om verkoopmodellen de showroom in te rijden, of om auto's naar 
een klein servicestation, voor bijvoorbeeld inbouw of ombouw, achter de parkeertoren te rijden. Quick
stop mogelijkheden voor bezoekers warden overwogen. 
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Figuur 9. Overzicht parkeerplaatsen 
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3. Markttechnische haalbaarheidsmethodiek 

3. 1 lnleiding 

Er zal bepaald moeten warden of het innavatieve huisvestingscancept voor het samenvaegen van 
branches in de mabiliteitssector (Mabimall) op de beaagde lacatie in Heerlen markttechnisch haalbaar 
is. Orn dit gestructureerd te laten verlapen is een methodiek nadig. 

Deze methadiek zal in ieder geval consumentgericht maeten zijn, daar in de aanleiding naar voren 
kwam dat de automobielbranche nag niet denkt in termen van een marktgerichte aanpak, maar vaaral 
nag in een productgerichte aanpak. Oat deze consumentgerichte aanpak werkt blijkt uit de overige 
branches in de retailsector, die deze aanpak wel toepassen. In hoofdstuk 1 is al toegelicht van welke 
factoren de markttechnische haalbaarheid afhankelijk is: 

- de daelgroep met de kenmerken, behoeften en het gedrag van de bijbehorende cansumenten; 
- de geldende wetten- en regelgevingen; 
- de keuze van de potentiele locatie(s); 
- de productformule (de aanbodsvorm). 

Deze factoren kunnen als randvoorwaarden dienen vaor het opstellen van de methodiek. 

3.2 Opbouw methodiek 

Als methodiek wordt bij de ontwikkel ing van producten vaak gebruik gemaakt van marketing. Hierbij 
dient de marketingtheorie als methodiek. Voor de antwikkeling van een huisvestingsconcept, wat in 
principe een productformule is , zou deze marketingthearie oak als onderlegger kunnen warden 
gebruikt voor de toetsingsmethadiek. 

Marketing is wel omschreven als:4 

- het opsporen van de wensen en behoeften van de afnemers van de onderneming; 
- het ontwikkelen van een product dat aan deze wensen en behoeften tegemoet komt; 
- het op winstgevende wijze verkopen van de oplossingen . 

Overal waar behoeften bestaan, liggen ook kansen te wachten .... , maar dat geldt ook als die behoefte 
er (nag) niet is, want behoeften kunnen tot op zekere hoogte aok uitgelokt / opgewekt warden . 

Van het marketingproces, dat door Kotler (1999) beschreven is, kan de marketingmix warden gebruikt 
als onderlegger voor de ontwikkeling van het huisvestingsconcept. De marketing mix bestaat uit vier 
P's die als volgt kunnen warden voorgesteld: 

• Product 
• Prijs 
• Plaats 
• Promatie5 

Deze indeling wordt beschreven als de traditionele marketingmix. In veel literatuur kom je vooral deze 
traditianele marketingmix tegen (zoals in Kotler 1999, Afstudeerverslag Marketing van facilitaire 
diensten: Lars Rompelberg 1993, Retailing Management: Levy en Weitz 2001, Afstudeerverslag 
aanbodcreatie proces van recreatief winkelen: lsolda Strom 2000). 

Het gaat dan voornamelijk om de beschreven vier P's. Deze P's (Product, Prijs, Plaats, Promotie) zijn 
echter niet valledig genaeg om als 'kapstok' te gebruiken voor de apbouw van de methodiek vaor de 

4 www.marketing-online.nl Site van marketing 
5 Philip Kotler (1999), Kotler over marketing, over het creeren, winnen en domineren van markten, New York 
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bepaling van de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept. Een belangrijk criterium 
dat niet mag ontbreken, zoals in de inleiding al is beschreven, is het 'Publiek'. 
Dit criterium is zeer belangrijk voor het concept omdat de methodiek een consumentgerichte aanpak 
vereist. Het 'Publiek' zal beschrijven welke consumenten naar verwachting ge"interesseerd zullen / 
kunnen zijn in het concept. 
De definitie van marketing, die hierboven vermeld staat, laat zien dat bij het opstellen van de 
methodiek voor de markttechnische haalbaarheid allereerst de behoeften van de consument centraal 
gesteld moet worden. Kotler laat ook de consument aan de orde komen maar doet dit op een andere 
wijze. Hij zorgt ervoor dat er een positionering van het product gemaakt wordt waarin onderzocht 
wordt welke consumenten ge"interesseerd zou zijn in het product. Hij noemt de consumenten niet 
onder de 4 P's . 

Verder zullen de veranderingen die in de wet- en regelgeving voor de automobielbranche optreden, 
een belangrijke rol spelen bij de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept. Door 
toevoeging van een 'P' van Politiek kunnen de kansen en bedreigingen van de nieuwe wetgeving en 
andere op het concept van toepassing zijnde wetgevingen warden opgenomen in de methodiek. 

Hieruit blijkt dus dat er meer criteria zijn die van invloed zijn op het ontwikkelen van het concept dan in 
de meeste literatuur beschreven wordt. Vandaar dater een methodiek ontstaat die 6 P's bezit. 

De traditionele marketing mix wordt gebruikt voor de gehele ontwikkeling van een product. De 'P' van 
Prijs wordt gebruikt voor het toetsen van de financiele haalbaarheid van concepten. Gezien het feit dat 
hier de markttechnische haalbaarheid bepaald moet worden en de financiele haalbaarheid in deze 
scriptie buiten beschouwing wordt gelaten, valt deze 'P' buiten dit onderzoek. 
De 'P' van Promotie wordt ook niet meegenomen, dit wordt normaliter voor de officiele opening 
geregeld en wordt opgezet door een marketing- of reclamebureau. Daar de P's van Prijs en Promotie 
buiten dit onderzoek vallen , zijn deze factoren tussen haakjes gezet. Ze komen pas in een later 
stadium binnen de gehele conceptontwikkeling aan de orde, maar zijn geen onderdeel van de 
markttechnische haalbaarheid. 

4 P's-------------+ 
Traditionele marketingmix 

Product 
Prijs 
Plaats 
Promotie 

6 P's 
Methodiek voor de ontwikkeling 
van het huisvestingsconcept 

Publiek 
Politiek 
Plaats 
Product 
(Prijs) 
(Promotie) 

Figuur 10. Van vier 'P's naar zes 'P's in de methodiek voor de ontwikkeling van het huisvestingsconcept. 
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Uiteindelijk is de traditionele marketingmix voor de ontwikkeling van reguliere producten aangepast 
waardoor een methodiek ontstaat die beter aansluit op het bepalen van de markttechnische 
haalbaarheid voor het samenvoegen van branches in de mobiliteitssector in een innovatief 
huisvestingsconcept. De methodiek bestaat dus uit 4 P's, te weten Publiek, Politiek, Plaats, Product. 

Methodiek voor 
de.bepaling van de 

marktteclinische ... .,., 
haalbaarhJi voo(·de 

'~tw.· ikkeling vaneen L~-,. i.JlnoVati~f . 
~isvetding~~tjncept 

voor brancties iri 
de niobiliteitssector 

Figuur 11 . De 4 P's als criteria voor de methodiek. 

In de uit te werken P's wordt af en toe een splitsing gemaakt tussen de retailmarkt en de 
automobielbranche. De automobielbranche is dan wel een onderdeel van de retailmarkt maar wordt 
vaak apart toegelicht vanwege het feit dat de zij in grote mate afwijkt van de andere branches binnen 
de retailmarkt. Er zijn verschillende indelingen in branches mogelijk. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gebruikt de Standaard Bedrijfsindeling (S81) 1993. Auto's en motoren zijn onder geen enkele 
branchegroep gezet omdat het de verkoop van volumineuze goederen betreft. Er bestaat alleen een 
groep: fietsen, bromfietsen en autoaccessoires. Vandaar dat ook in dit onderzoek de 
automobielbranche gesplitst wordt van de retailsector. 

3.3 Beschrijving criteria 

De beschrijving van de criteria wordt aan de hand van de methodiek (de 4 P's) tot stand gebracht. 
Hieronder volgt een korte beschrijving over de P's. 

De P van Publiek: 
Consumenten zijn personen en organisaties die producten kopen om ze op zich te gebruiken of te 
verwerken in een ander product. Een marketingkans is het terrein waarop bij potentiele kopers 
belangstelling en behoeften bestaan die door het huisvestingsconcept winstgevend kunnen warden 
bevredigd. 
De geldstroom binnen de retailmarkt, die uiteindelijk bij de eigenaar/belegger van het 
huisvestingsconcept voor de mobiliteitssector terecht moet komen, start bij de consument. De 
eigenaar/belegger is dus gebaat bij een maximale bezoekersstroom binnen het concept, aangezien dit 
gevolgen heeft ten aanzien van de hoogte van de huurinkomsten. Als de consument niet "verleid" kan 
warden om producten te kopen dan faalt de retailsector. Centraal bij winkelvastgoed moet dus niet de 
productie en de verkoop staan, maar de behoefte(n) van de consument. Het concept moet derhalve 
zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht warden met de eisen en wensen volgend uit de 
behoeften van de consument. 
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Voordat een goede beschrijving van het Publiek gegeven kan warden, moeten een aantal zaken 
onderzocht warden betreffende de consumentendoelgroepen. 

De belangrijkste vragen hierover zijn als volgt: 

1. Wie zijn de consumenten die ge'fnteresseerd zijn in het concept? 
2. Welk gedrag hebben deze consumenten? 
3. Wat zou het concept volgens de consumenten moeten bieden? 

Deze groep vragen leidt tot de consumentendoelgroep(en) en ligt ten grondslag aan een groat 
gedeelte van de overige P's in de marketingmix, zoals het Plaats, Product en de Promotie. Op deze 
vragen wordt in het hoofdstuk Publiek verder ingegaan. 

De P van Politiek: 
De ontwikkelingen in de politiek, de wet- en regelgeving, zijn belangrijk voor zover deze de 
haalbaarheid van het te ontwikkelen huisvestingsconcept kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken. 
Veranderingen op het politieke vlak kunnen van het ene moment op het andere moment het tij doen 
keren voor (een onderneming in) het concept. Wanneer een concept wordt neergezet dat op de 
toekomst is voorbereid zal dit alleen maar gunstig uitpakken voor de potentiele consumenten en 
potentiele huurders. Politiek is van invloed op het Product en de Plaats van het concept. 

De P van Plaats: 
Er word wel eens geroepen dat een concept valt of staat met de keuze van de locatie, dus de 
markttechnische haalbaarheid van het concept is afhankelijk van de keuze van de locatie. Vandaar 
dat er aandacht besteed moet warden aan de eisen waaraan de locatie van het huisvestingsconcept 
moet voldoen en welke invloed dit heeft op de haalbaarheid van het concept. 

De P van Product: 
Het product kan ook wel de vormgeving van het aanbod warden genoemd. Dit vormt de grondslag van 
het zakendoen. Onder dit onderdeel valt het grootste, vaak ook fysieke, gedeelte van het concept. 
Een belangrijke basis is dat het concept een eigen identiteit krijgt en vooral moet houden. Het concept 
mag geen mengelmoesje warden van functies en branches, maar voor de consument volstrekt helder 
zijn als het centrum voor mobiliteit en alles wat daarmee te maken heeft. Het concept moet voor de 
consument attractief, compleet en vooral onderscheidend zijn. Derhalve is een consequente 
handhaving van het concept van groot belang. Het concept moet uniek warden: unieke 
eigenschap(pen) van het concept, waardoor het concept zich onderscheidt van vergelijkbaar aanbod 
in de markt. 

Orn tot een heldere opbouw te komen van het product zullen referentieprojecten warden gezocht. Er 
wordt een splitsing gemaakt tussen de retailmarkt en de mobiliteitsbranche. Aan de hand van 
kenmerken van de gekozen referentieprojecten komen een aantal zwakke en sterke punten naar 
voren. Van deze punten kan geleerd warden en eventuele sterke punten kunnen meegenomen 
warden in de ontwikkeling van het concept. 

Er zal een merkenarchitectuur van het product opgezet moeten warden. Het is belangrijk dat de 
consument bij het bezoeken van het innovatieve huisvestingsconcept een helder en duidelijk overzicht 
krijgt van het aanbod. De consument moet een bepaald gevoel hebben of krijgen bij het horen van de 
naam van het concept, of tijdens en na het bezoeken van het concept. De merkenarchitectuur geeft 
structuur aan het aanbod. 

Het concept maakt een nauwe klantrelatie waar, wanneer ze haar aanbod kan toesnijden op de 
specifieke verlangens van de klanten. Dit aanbod moet bestaan uit de branchemix binnen de context 
van de ontwikkelde huisvesting, voorzieningen en locatie. Uiteraard spelen de belangen van de 
potentiele huurders ook een belangrijke rol in de branchemix. Huurders hebben net zoals de klanten 
ook behoeften. Voornamelijk op het gebied van concurrentie binnen het concept, zoals in het geval 
van cross-assortimenten (verschillende winkels verkopen dezelfde producten) enzovoort, is het van 
groot belang dat de huurders dit accepteren en zich willen vestigen in het concept: dat ze de 
voordelen zien van het innovatieve huisvestingsconcept ten opzichte van de huidige locatie en 
ondernemingsvorm. Het concept moet aan de huurders synergievoordelen bieden ondanks de meer 
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confronterende concurrentie. Synergie is een situatie waarin het effect van twee of meer 
samenwerkende elementen grater is dan het effect van elk element afzonderlijk. lnspelend op het 
concept betekent synergie een cumulatieve werfkracht door meer winkels/diensten/services. 

Het innovatieve huisvestingsconcept beoogt een evenwichtige branchemix, architectuur en 
presentatie in een gecontroleerde omgeving. De ruimtelijke structuur is een onmisbare schakel in het 
welslagen van het concept. Onder deze ruimtelijke structuur kan bijvoorbeeld de hoofdvormgeving van 
het concept gevat verstaan warden, waarin zaken als introvert of extrovert naar voren komen, maar 
oak in de vorm van gestapeld of eenlaags, routing enzovoort. 
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4. Publiek 

4. 1 lnleiding 

In het vorige hoofdstuk is de 'P' van Publiek al genoemd. Dit is het eerste criterium van de methodiek 
en wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. 
In hoofdstuk 2 is de visie van Stienstra ten aanzien van het innovatieve huisvestingsconcept voor het 
samenvoegen van branches in de mobiliteitssector uitgewerkt. Hieruit bleek dat Stienstra nag niet echt 
een goed beeld heeft van de consumenten die ge"i'nteresseerd zullen/kunnen zijn in het concept. 
Volgens Stienstra ligt het verzorgingsgebied in de regio Heerlen en telt het ongeveer 400.000 
inwoners, Stienstra denkt dat het verzorgingsgebied groat genoeg is voor het huisvestingsconcept. 
Onduidelijk is of dit verzorgingsgebied geschikt is voor het huisvestingsconcept. In dit hoofdstuk wordt 
hierop een antwoord gegeven. 

De vraag is welke consumentendoelgroep ge'interesseerd zal zijn in het huisvestingsconcept. De 
doelgroep wordt vastgesteld aan de hand van een aantal profielen, deze gelden voor heel Nederland. 
Vanwege het feit dat Stienstra de intentie heeft het huisvestingsconcept op meerdere locaties in 
Nederland te realiseren wordt een doelgroep vastgesteld die voor heel Nederland geldt. Aan de hand 
van het consumentengedrag in het algemeen, kan vastgesteld warden welke behoeften deze 
doelgroep heeft. 

De doelstelling van het hoofdstuk Publiek is dus het zoeken naar de consumentendoelgroep(en) 
waarbij de behoeften van de doelgroep(en) winstgevend kunnen warden bevredigd door het concept. 
Het 'Publiek' heeft een relatie met de 'Plaats' en het 'Product'. Wanneer de locatie (Plaats) niet goed 
gekozen is zal de consument oak weg blijven, dus hij zal niet ge'interesseerd zijn in het bezoeken van 
het concept. Ditzelfde geldt voor het Product, wanneer het 'Product' niet vormgegeven is aan de hand 
van de behoeften die de gefnteresseerde consument heeft, zal deze wederom wegblijven. 

Relati e 

Re latie 

Figuur 12. De relatie tussen Publiek en de factoren Plaats en Product. 

Bij de beschrijving van de 'P' van Publiek zijn in het vorige hoofdstuk vragen aan de orde gekomen die 
moeten leiden tot een consumentendoelgroep of consumentendoelgroepen. Deze vragen zijn nag 
eens herhaald, omdat ze de leidraad vormen binnen dit hoofdstuk. 

1. Wie zijn de consumenten die ge'i"nteresseerd zijn in het concept? 
2. Welk gedrag hebben deze consumenten? 
3. Wat zou het concept volgens de consumenten moeten bieden? 

De drie hoofdvragen warden in de volgende drie paragrafen uitgewerkt. 
In de eerste hoofdvraag, die wordt uitgewerkt in paragraaf 4.2, wordt een doelgroep(en)keuze 
gemaakt op basis van de consumentenprofielen. De keuze van de doelgroep is van invloed op de 
andere twee hoofdvragen. In de tweede hoofdvraag, paragraaf 4.3, wordt het consumentengedrag 
van de doelgroepen besproken. 
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Gedacht kan warden aan het koopgedrag dat de gekozen doelgroep(en) heeft. In paragraaf 4.4 komt 
de derde vraag aan de orde. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke omschrijft wat het 
concept volgens de consument moet bieden. 
Dit is te concluderen uit de paragrafen 4.2 en 4.3. De aanzet die de paragrafen 4.2 en 4.3 geven 
warden gebruikt door andere P's voor de uitwerking van het concept. Sommige punten warden door 
de 'P' van Publiek al genoemd maar zullen door een andere 'P' uitgewerkt moeten warden. Vandaar 
dat er een relatie bestaat tussen deze P's. 
In de paragraaf 4.4 wordt de relatie gelegd tussen het Publiek met de factoren Plaats en Product. 
Deze relatie is terug te zien in de figuur hierboven. 

4.2 Consumentenprofie/en 

In deze paragraaf zal bekend moeten warden welke consumenten ge·interesseerd zijn in het concept: 
de consumentendoelgroep wordt bepaald. De consumenten warden tegenwoordig vaker in profielen 
opgedeeld om tot een doelgroepkeuze te kunnen komen. De consumenten die overeenkomstige 
kenmerken hebben warden in een profiel geplaatst. Algemene profielen zijn echter niet voor alle 
retailconcepten aanwezig en zijn oak niet zo gemakkelijk op te stellen. 

Vroeger was het benoemen van de doelgroepen eenvoudiger en werd de samenleving als een 
opeenstapeling van sociale klassen beschouwd. De maatschappij bestond uit min of meer homogene 
hierarchische groepen die gelijke waarden, levensstijl en consumptiegewoonten hadden. Deze 
indeling was vroeger een geschikte manier om consumentendoelgroepen te bepalen. De huidige 
maatschappij is veel dynamischer geworden en dus oak moeilijker in hokjes te plaatsen. 
Voor het innovatieve huisvestingsconcept zijn een aantal kenmerken van de consument belangrijk am 
te weten op welke doelgroep het concept aan zou kunnen sluiten. Deze kenmerken vormen de 
uitgangspunten van de profielen. 
In het initiatief werd beschreven dat de auto het primaat van de branchering binnen het 
huisvestingsconcept zal vormen. Secundair werden de mobiliteitsproducten als motoren, fietsen, 
brom-en snorfietsen genoemd. Voor het concept zal het dan oak van belang zijn dat de consument in 
hoofdzaak in het bezit is van een auto of geneigd is een auto aan te schaffen. 

De consumenten kunnen gesegmenteerd warden aan de hand van de volgende profielen: 
• Bezit van mobiliteitsproducten; 
• Huishoudenstypen; 
• Relatie tijd-geld met behoeften; 
• Bestedingen in de mobiliteitsproducten. 

Deze profielen warden in de volgende subparagrafen uitgewerkt. 
Niet alleen de auto is van belang, daarom wordt er bij het bezit van mobiliteitsproducten ook gekeken 
naar het bezit van motoren, brom-en snorfietsen en fietsen . Het bezit van mobiliteitsproducten zal niet 
alleen de doorslag geven voor de bepaling welke consumenten ge"fnteresseerd zullen zijn in het 
concept. Hieruit komen namelijk inkomensklassen naar voren en vertellen niets over welk type 
consument de producten in zijn bezit heeft. Orn te weten te komen welke huishoudens hierbij horen 
warden huishoudenstypen gekoppeld aan het besteedbaar inkomen. Echter is dan nag niet bekend 
welke behoeften deze huishoudens hebben en hoe hun bestedingspatroon in de verschillende 
mobiliteitsproducten uit ziet. Alie huishoudenstypen warden besproken en aan de hand van de 
verschillende profielen wordt / warden de geschikte doelgroep(en) gekozen . 
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4.2.1 Bezit van mobiliteitsproducten 

De consumenten die als doelgroep kunnen fungeren binnen het concept zullen in enige mate mobiel 
moeten zijn, wil men ge'interesseerd zijn in het aanbod. Daarom is het voor het concept van belang 
enig inzicht te krijgen in de mate van mobiliteit van de consument. 
In een onderzoek van de Bovag uit 2001 staat het bezit van personenauto's, motoren enzovoort 
uitgezet in percentages tegen het besteedbaar inkomen per jaar6

. Aan de hand van deze gegevens 
kunnen de consumenten verdeeld warden in de mate van mobiliteit. 

In de onderstaande tabel is het percentage van de mate van mobiliteit uitgezet tegen de besteedbare 
jaarinkomens per huishoudinkomen. In deze tabel kan men aflezen dat bijvoorbeeld de consumenten 
met het hoogste besteedbaar inkomen, vanaf € 30.000 en hoger, bijna iedereen minimaal een auto in 
het bezit heeft. 

Besteedbaar Autobezit Motorbezit Brom- Fietsbezit Geen voertuig 
jaarinkomen I (1 of meer) (1 of meer) snorfietsbezit (1 of meer) 
huishoudeninkomen (1 of meer) 
Lagerdan 24,8% 0,7 % 3,0% 54,5% 17,0 % 
€ 7.500 
€ 7.500- 36,3 % 0,2% 3,2 % 36,6 % 23,5% 
€ 15.000 
€ 15.000- 69,2 % 0,3% 2,5 % 22,3% 5,7 % 
€ 22.500 
€ 22.500- 82% 0,4 % 1,5 % 13,5 % 2,8% 
€ 30.000 
€ 30.000 en hoger 94,3 % 0,2 % 0,4 % 4,4 % 0,7 % 

Tabel 1. Vervoermiddelenbezit in percentages van het besteedbaar jaarinkomen. 

Het percentage bezit van minimaal een auto wordt lager naarmate het besteedbaar inkomen oak lager 
wordt. Met name de inkomensgroepen vanaf € 15.000 en hoger zijn interessant voor het concept 
omdat minimaal 69,2 % van de consumenten met deze inkomens een of meer auto's bezit. Bij de 
andere inkomensgroepen is nag niet de helft van de consumenten in het bezit van een auto. Bij het 
fietsbezit geldt het omgekeerde. Hoe lager het besteedbaar inkomen wordt hoe meer mensen in het 
bezit zijn van een fiets. Bij de motoren is er procentueel niet zoveel onderscheid tussen de 
inkomensgroepen. 0,7 % van de consumenten met het laagste besteedbaar inkomen hebben een 
motor in hun bezit. Dit percentage is iets hoger (0,7 % in plaats van 0,2 - 0,4 %) dan bij de overige 
inkomensgroepen. De verkoop van motoren zal dus bij alle inkomensgroepen in de smaak vallen. 
Over de bromfietsen valt niet zoveel op te merken, alleen dat de consumenten met een lager inkomen 
vaker een bromfiets in hun bezit hebben dan mensen met een hoger inkomen (vanaf € 22.500). Maar 
de verschillen zijn niet ontzettend groat, net zoals bij de motoren. 

Uit de gegevens blijkt dat het bezit van een of meer auto's de grootste onderlinge verschillen tussen 
de inkomensgroepen met zich meebrengt. Er kan geconcludeerd warden dat de inkomensgroepen 
met een besteedbaar inkomen vanaf € 15.000 per jaar de interessante groepen zijn voor het concept. 
Deze huishoudens zijn voor een groat deel in het bezit van een of meer auto's en zullen dus interesse 
hebben in het concept. De potentiele doelgroep kan beschreven warden als consumenten met een 
besteedbaar inkomen vanaf € 15.000 per jaar. Het is gemakkelijker om de inkomensklassen een 
naam te geven om een beter beeld te vormen van de consument. Er wordt in de retail vaak gebruik 
gemaakt van het begrip modaal inkomen. Een modaal inkomen ligt op€ 28.500 brute per jaar (voor 
het jaar 2002( Het besteedbare inkomen daarvan zal ongeveer op € 19.000 liggen. Aan de hand van 
deze aanduiding kunnen de inkomensklassen verdeeld warden. 

6 www.bovagrai.ni/ie/nllimages/cars 0108.ipg Site van Brancheorganisatie voor de automobielbranche 
7 www.cpb.ni/nl/econ/nlinfo.html Site van Centraal Plan Bureau 
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Besteedbaar Naam inkomensklasse 
huishoudeninkomen per jaar 
LaQer dan € 7.500 Modaal - - -
€ 7.500 -€ 15.000 Modaal - -
€ 15.000 - € 22.500 Modaal - tot Modaal + 
€ 22.500 - € 30.000 Modaal + + 
€ 30.000 en hoQer Modaal + + + 

Tabel 2. Naam van de inkomensklassen gerelateerd aan het besteedbaar huishoudeninkomen op jaarbasis. 

Uit het profiel, het bezit van mobiliteitsproducten, kan geconcludeerd worden dat de 
consumentenhuishoudens met een modaal - (modaal min) en hoger inkomen de doelgroep kunnen 
gaan vormen. Echter er zijn nag andere kenmerken waaruit moet blijken of deze inkomensgroepen 
daadwerkelijk geschikt zijn als doelgroep voor het concept. 
Het blijkt dat bezoekers met lage inkomens zich ook wel in exclusievere winkels op de hoogte stellen 
van wat er zoal aan bijzonderheden te koop is, maar dat ze hun 'wensdromen', gegeven hun beperkte 
budget, veelal daar niet in vervulling laten gaan8

. Wanneer het concept zich positioneert op het 
modaal-plus inkomen met een productenaanbod voor de inkomens vanaf modaal-min zullen ook de 
consumenten met de hogere inkomens ge'interesseerd zijn in het concept. De consumenten met een 
lager inkomen dan modaal zullen evengoed interesse in het concept hebben. 

4.2.2 Huishoudentypen 

Nu bekend is welke consumenten, qua besteedbaar inkomen, in het concept ge'interesseerd zullen 
zijn is het van belang te weten wie deze consumenten zijn. Het CBS verdeelt de consumenten in 
huishoudentypen. Ze moeten wel gerelateerd warden aan de inkomensklassen die hierboven 
beschreven zijn . Uit een combinatie van een aantal gegevens van het CBS is hieronder een opstelling 
gemaakt van de huishoudentypen die bij de inkomensklassen horen. Vandaar dat bij de inkomens 
huishoudentypen geplaatst kunnen warden. 

Besteedbaar Huishoudeninkomen per jaar Meest voorkomende huishoudentypen 
binnen de segmentering naar jaarinkomen 

. 1•: 

Modaal - tot Modaal + (€ 15.000 - € 22.500) • Werkende alleenstaanden 

• Paar rand 70 jaar (AOW-ers) 

• WW-ers 

Modaal + + (€ 22.500 - € 30.000) • Gezin 25-30 (getrouwd of samenwonend, meestal 
zonder kinderen) 

• Gezin 30-35 jaar (meestal met kinderen) 
• Paar rond 60 jaar (55-65 jaar) 

Modaal + + + (€ 30.000 en hoger) • Gezin (35-55) met oudere kinderen 

Tabel 3. Typen huishoudens gerelateerd aan het besteedbaar jaarinkomen. 

De in de tabel lichtgrijs gekleurde huishoudentypen warden al niet meer meegenomen vanwege het 
feit dat deze huishoudens niet het beoogde besteedbaar inkomen hebben, zoals is geconcludeerd in 
de vorige paragraaf. Ze warden hier toch even aangehaald om enig beeld te geven welke 
huishoudentypen bij deze inkomens horen. De overige huishoudentypen vormen de potentiele 

8 E.J.Bolt (december 1995), Handboek Productvorming in de detailhandel, Merkelbeek 
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doelgroepen voor het concept. Binnen een groat aantal van deze huishoudentypen vinden 
opmerkelijke ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op het concept. 

Deze ontwikkelingen komen voort uit demografische gegevens: 
Meer ouderen. In het jaar 2005 zal ongeveer eenderde van de Nederlanders 50 jaar of ouder zijn. 
Er bestaat een grate kans dat ze een nieuw koopgedrag gaan ontwikkelen dat niet teruggr~pt op 
de ervaring van de ouders, maar op het enthousiasme van hun jeugd, hun jeugdsentiment ; 
Meer een- of twee persoonshuishoudens: in 2005 zal ongeveer 65 % van de huishoudens uit 1 of 
2 personen bestaan. Hieronder zijn dan relatief veel tweeverdieners aanwezig 10

; 

Vrouwen: een steeds grater wordende groep bij het kopen van een auto zijn de vrouwen 11
. 

Omdat deze gegevens voor het jaar 2005 en verder geld en, zijn ze van zeer groat belang voor het 
ontwikkelen van het innovatieve huisvestingsconcept. Wanneer het concept daadwerkelijk te 
bezoeken is, zullen deze gegevens al gelden. Wanneer er tijdens de ontwikkeling extra aandacht 
wordt besteed aan deze huishoudentypen dan is het concept, met het oog op de toekomst, voorbereid 
op deze demografische veranderingen. 

4.2.3 Relatie tijd-geld met behoeften 

Uit de vorige paragrafen is bekend geworden welke huishoudentypen ge'i"nteresseerd zullen zijn in het 
concept en welke besteedbare inkomens hierbij horen. De huishoudentypen hebben echter 
uiteenlopende behoeften, deze warden vaak gevormd door de hoeveelheid tijd en geld die de 
consument ter beschikking heeft. 
Uit een combinatie van verschillende gegevens wordt hieronder allereerst onderscheid gemaakt 
tussen de hoeveelheid tijd en de hoeveelheid geld. De hoeveelheid geld wordt beschreven aan de 
hand van een lager dan modaal, modaal of hoger dan modaal inkomen. 

Weinig tijd (en weinig geld) Veel tijd (en weinig geld) 
WW-ers, Paar rand 70 jaar 

werkende alleenstaanden (AOW-ers), bijstandstrekkers, 
jongeren met een minimumloon 
(Beneden modaal inkomen) 

Weinig tijd (en veel geld) Veel tijd (en veel geld) 
Leeftijdscategorie 25-54 jaar Senioren (55+, hoog pensioen) 
(Modaal en hoger inkomen) (Modaal en hoger inkomen) 

Figuur 13. Huishoudencategorie behorend bij tijd-geld 

Uit deze figuur blijkt dat de doelgroepen, met veel geld, weinig tijd hebben (voornamelijk de werkende 
alleenstaanden / gezinnen) of veel tijd hebben (de ouderen en WW-ers). 
Deze combinatie kan een goede uitwerking hebben op de traffic (bezoekersstromen) binnen het 
concept. De consumenten die veel tijd hebben bezoeken de winkels vaak op andere tijden dan de 
consumenten met weinig tijd. Dit kan er voor zorgen dater op verschillende tijden bezoekers binnen 
het concept aanwezig zijn. Hierop kunnen de openingstijden van het concept afgestemd warden. Dit 
komt terug in de uitwerking van het Product. 

Het is niet vreemd dat mensen met veel tijd andere behoeften hebben dan mensen met weinig tijd . Dit 
geldt uiteraard oak voor de consumenten met "weinig geld" en "veel geld". 
Bij de verschillende tijddimensies of gelddimensies zijn hieronder de behoeften opgezet. De figuur is 
ontstaan uit verschillende bronnen. 

9 Tijdschrift Shopping Centre News (december 2002) pag. 18 
10 www.minez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf Site van Ministerie van Economische Zaken 
11 NOA (Nederlandse Dealer Associatie) (maart 1998), De erfenis voorbij. Het Coopers Rapport. 
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Leeftijdscategorie 
25-54 jaar 

WW-ers en 
Paar rand 70 iaar 

Behoeften bij 'veel geld': 
Stellen kwaliteit boven prijs, 
impulsieve aankopen, bereid voor 
gespecialiseerd aanbod verre 
afstand af te teggen 

Behoeften bij 'weinig tijd': 
Optimale vrije tijdsbesteding, 
tijdsbesparende producten en 
service, nieuwe ervaringen 
opdoen. 

Behoeften bij 'veel tijd': 
Gedegen service, prettige 
verblijfsruimte, eisen m.b.t. 
netheid en veiligheid, 
zitgelegenheid 

Behoeften bij 'weinig geld': 
Prijs is een belangrijk 
keuzecriterium . 

Senioren 
(55+) 

Werkende 
alleenstaanden 

Figuur 14. De relatie tussen " tijd-geld en behoeften" en de relatie tussen "lijd / behoeften' met de bijbehorende doelgroepen. 

De verbindingslijnen in de figuur laten zien wetke tijd-gelddimensie bij een bepaald huishoudentype 
hoort. Bijvoorbeeld het huishoudentype met een leeftijdscategorie van 25-54 jaar hebben een 
combinatie van de behoeften die horen bij 'weinig tijd' en de behoeften bij 'veel geld'. 

Aangezien de huishoudentypen, die de kwaliteit boven de prijs stellen, qua personenaantallen grater 
in omvang is dan de huishoudentypen die prijs een belangrijk keuzecriterium vinden, is dit van invloed 
op het aanbod van het concept. Aangezien de kwaliteit belangrijker is dan de prijs wordt het 
innovatieve huisvestingsconcept geen prijsvechter, maar een concept met een kwalitatief 
hoogwaardig aanbod. Orn dit kwaliteitsgevoel te krijgen blijkt dat de consumenten service zeer 
belangrijk vinden. Ook is deze service van invloed op de consumenten die 'weinig tijd' hebben. Voor 
hun is tijdsbesparing ook een vorm van service. 
Service is van groat belang, omdat het een positief gevoel meegeeft en dat sluit weer aan op het 
willen 'ervaren' (experience)12

. 

Het algemene kenmerk, dat de consumenten met 'veel geld' bereid zijn om voor een gespecialiseerd 
aanbod een verre afstand af te leggen, heeft invloed op het verzorgingsgebied. Het verzorgingsgebied 
zal grater zijn wanneer mensen bereid zijn een grotere afstand af te leggen voor het bezoeken van het 
concept. Daar de consument behoefte heeft aan service, zal het concept service (bijvoorbeeld after
sales, garanties) moeten bieden . 
De af te leggen afstand moet echter niet zo groat warden dat de consument uitwijkt naar een 
servicepunt dichter bij huis. Het is niet de bedoeling dat het concept alleen een showroom wordt en 
geen verkoop- en after-salespunt. Het is wel mogelijk am gebruik te maken van satelietpunten, dit zijn 
kleine vestigingen van bijvoorbeeld dezelfde autodealer, maar dan gelegen op een locatie dichtbij de 
consument. Deze punten kunnen a Ileen after-sales aanbieden en geen directe verkoop. Voor de 
aankoop van een nieuwe auto is de consument wel bereid een grotere afstand af te leggen. 
Dit moet echter voorkomen warden aangezien de conceptgedachte dan weg is: consumenten warden 
niet naar het concept getrokken waardoor de bestedingen (ook bij andere aanbieders binnen het 

12 Tijdschrift Shopping Centre News (december 2002), pag. 18 
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concept) misgelopen warden . De wachttijd bij de after-sales wordt bij de satelietpunten niet 
veraangenaamd, het huisvestingsconcept moet de consument wel een rijkelijk in te vullen wachttijd 
bieden. 

4.2.4 Bestedingen in de mobiliteitsproducten 

Voor het concept zijn bestedingen in de mobiliteitsbranches van zeer groat belang voor het 
winstgevend aanbieden van producten die onder mobiliteit vallen. 
De uitgaven aan verkeer en vervoer hangen sterk samen met het autobezit. Een alleenstaande 
jongere van 20-25 jaar geeft ongeveer € 90 per maand uit aan mobiliteit. 
Een jong paar (25-30 jaar) geeft hieraan driemaal zo veel uit. Met ongeveer € 270 per maand geven 
ze ongeveer € 50 meer uit dan het gezin van een beginnende dertiger (30-35 jaar). Zijn de kinderen 
ouder (ouders van 35-55 jaar), dan zijn de bestedingen aan verkeer en vervoer hoger (ongeveer € 400 
per maand). 
Hebben de kinderen eenmaal het ouderlijk huis verlaten dan dalen de uitgaven aan verkeer en 
vervoer van ongeveer € 250 voor een paar van eind vijftig tot ongeveer € 150 voor een paar van be~in 
zeventig. Een alleenstaande 75-plusser geeft per maand gemiddeld € 50 uit aan verkeer en vervoer 3

. 

Hieruit blijkt dat een gezin (35-55 jaar) met oudere kinderen het meeste geld (€ 400) besteedt aan 
verkeer en vervoer. Hiervan gaat wel 8 % (€ 32) naar het openbaar vervoer. Een jong paar (25-30 
jaar) volgt qua bestedingen (€ 270) aan verkeer en vervoer als tweede (7 % naar OV: € 19), 
vervolgens het gezin van een beginnende dertiger (30-35 jaar) waarvan 5 % van de 210 euro (€ 11 ) 
naar openbaar vervoer gaat. 
Vanaf 55 jaar dalen de bestedingen ten opzichte van 35-55-jarigen weer. Oak het percentage dat naar 
het openbaar vervoer gaat neemt weer af tot men 75 jaar is . De alleenstaande 75-plusser besteedt 
19 % van het totaal besteedbaar huishoudeninkomen aan openbaar vervoer. 

Deze gegevens zijn omgezet in de volgende grafiek. Hierin is te zien welke huishoudentypen, qua 
percentage van hun besteedbaar inkomen, de meeste bestedingen doen in de mobiliteitsector. De 
bestedingen aan Openbaar Vervoer zijn hierin niet meegenomen omdat ze niet relevant zijn voor het 
concept. 
De huishoudentypen 'werkende alleenstaanden' en 'WW-ers' zijn niet in de grafiek opgenomen omdat 
het CBS deze groepen niet heeft benoemd in de mobiliteitsbestedingen, maar verwacht wordt dat ze 
tot 15 % van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan mobiliteit. In de onderstaande grafiek zijn wel de 
alleenstaande 75-plussers opgenomen, terwijl het CBS in de huishoudentypen van paragraaf 4.2.2 
alleen sprak over paren rand 70 jaar. Voor de groepen 'werkende alleenstaanden' , 'WW-ers' en 
'alleenstaande 75-plussers' zijn de cijfers niet een op een am te zetten . De overige huishoudentypen 
zijn wel een op een om te zetten. 

Bestedingen aan mobiliteit 
in percentage van het besteedbaar huishoudensinkomen 

alleenstaande (75 +) 3% 

C 
Q) paar (65-75 jaar) 11 % c. 
>, -Ill paar (55-65 jaar) 20 % C 
Q) 

"C 
:, gezin (35-55 jaar) 30 % 0 

J::. 
.!!! 
:, gezin (30-35 jaar) 16 % 
::c 

jong paar (25-30 jaar) 20% 

Figuur 15. Bestedingen aan mobiliteit in percentage van het besteedbaar huishoudeninkomen. 

13 www.cbs .nl/nl/publicaties/publicaties/algemeen/index/2000/03/Ubocht-constructie.pdf Site van Centraal Plan Bureau 
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Uit de figuur kan in een oogopslag afgelezen warden dat de gezinnen van 35 - 55 jaar ongeveer 30 % 
van hun besteedbaar huishoudeninkomen uitgeven aan mobiliteit. De alleenstaande 75-plussers 
geven echter maar zo'n 3 % van hun besteedbaar inkomen uit aan mobiliteit. 

Door deze verschillen zijn primair de gezinnen van 35 - 55 jaar, paren van 55 - 65 jaar en de jonge 
paren van 25-30 jaar qua bestedingen de interessante doelgroepen voor het concept. Secundair 
volgen de gezinnen van 30 - 35 jaar en de paren van 65-75 jaar. De werkende alleenstaanden en de 
WW-ers vallen waarschijnlijk oak in deze secundaire groep. 
Geconcludeerd kan warden dat de alleenstaande 75-plussers niet interessant zijn als doelgroep voor 
het concept. 

Orn enig beeld te krijgen aan welke mobiliteitsproducten de consumenten hun geld uitgeven zal de 
categorie mobiliteit verder moeten warden uitgesplitst. 
Het CBS heeft van het jaar 2002 een overzicht gemaakt van de bestedingen in de 
mobiliteitshoofdcategorieen die de consument dat jaar heeft gedaan 14

. 

Het CBS werkt met de volgende mobiliteitshoofdcategorieen: rijwielen, auto's, overige kosten eigen 
vervoer, openbaar vervoer en overig verkeer en vervoer. 
In bijlage 1 is te zien welke subcategorieen onder de hoofdcategorieen vallen en wat het percentage 
van de bestedingen aan de mobiliteits-subcategorie per mobiliteitsgerelateerd besteedbaar inkomen 
is. 

In de volgende grafiek is af te lezen welk percentage bij welke hoofdcategorie hoort. 

Uitgaven aan mobiliteitshoofdcategorieen 
(bestedingspercentage van het mobiliteitsgerelateerde 

besteedbaar inkomen per categorie) 

3% 

35% 

Gl rijwielen en motoren 
brom-en snorfietsen 

I!! auto's 

• overige kosten eigen 
vervoer 

• openbaar vervoer 

Ill overig verkeer en 
vervoer 

Figuur 16. Het totaal aan uitgaven aan mobiliteit is 100 %. Percentage is genomen van de totaaluitgaven aan mobiliteit. 

De consumenten hebben een besteedbaar inkomen. Hiervan is een gedeelte gereserveerd voor 
uitgaven aan mobiliteit. Dit wordt het mobiliteitsbesteedbaar inkomen genoemd. De figuur laat zien dat 
35 % van het mobiliteitsbesteedbaar inkomen naar de hoofdcategorie auto's gaat. 
De overige 65 % wordt besteed aan andere mobiliteitshoofdcategorieen. Waaronder 35 % naar de 
overige kosten aan eigen vervoer gaan. Dit zijn kosten als een auto-, motor- en rijwielstalling, 
voertuigverzekeringen, motorrijtuigenbelasting, rijbewijs, kentekenbewijs, benzine en olie enzovoort. 

Per jaar wordt het meeste geld besteed aan alles wat aan de hoofdcategorie auto gerelateerd is. 

14 www.cbs .nl/nl/publicaties/doelgroepen/ondernemerspagina/consumenten/consumentenbestedingen-w.htm 
Site van Centraal Plan Bureau 
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4.3 Keuze doelgroep 

Uit de bovenstaande drie paragrafen die de profielen van de consumenten hebben behandeld kan de 
definitieve doelgroep voor het concept gekozen warden. De doelgroep is ontstaan uit de combinatie 
van de drie profielen. In de onderstaande tabellen is een primaire- en secundaire doelgroep toegelicht. 
Dit onderscheid is gemaakt omdat er een groep is die 'veel geld' te bested en heeft en een groep die 
minder geld te besteden heeft. De groep met 'veel geld' is uiteraard interessanter voor het concept. 
Uit de kenmerken die in de vorige paragrafen zijn beschreven blijkt dat de bestedingen in mobiliteit 
nogal afhankelijk zijn van het besteedbaar inkomen van de consumenten . De belangrijkste doelgroep, 
de primaire doelgroep, is het interessantste vanwege het hogere percentage aan bestedingen in de 
mobiliteitssector. 
De secundaire doelgroep is ook interessant voor het concept maar in wat mindere mate dan de 
primaire doelgroep. Voor het productenaanbod is dit van belang te weten omdat dan de behoeften die 
de primaire doelgroep heeft zwaarder wegen bij het samenstellen van het productenaanbod dan de 
behoeften van secundaire doelgroep. 

PRIMAIRE DOELGROEP 

Huishoudentype lnkomensklasse Relatie Behoeften Percentage 
(Besteedbaar tijd-geld bestedingen 
inkomen) (veel aan 

geld) mobiliteit 
van het 
besteedbaar 
huishouden-
inkomen 

Jong paar 25-30 Modaal + + Weinig Stellen kwaliteit boven prijs, 20% 
jaar (getrouwd of (€ 22.500- tijd impulsieve aankopen, 

bereid voor gespecialiseerd aanbod verre 
samenwonend, € 30.000) afstand af te leggen. 
meestal zonder Optimale vrije tijdsbesteding , 

kinderen) tijdsbesparende producten en service, 
nieuwe ervaringen opdoen. 

Gezin 30-35 jaar Modaal + + Weinig Stellen kwaliteit boven prijs , 16 % 
(meestal met (€ 22.500 - tijd impulsieve aankopen, bereid voor 

gespecialiseerd aanbod verre afstand af te 
kinderen) € 30.000) leggen. 

Optimale vrije tijdsbesteding, 
tijdsbesparende producten en service, 
nieuwe ervaringen opdoen. 

Paar rand 60 jaar Modaal + + Veel tijd Stellen kwaliteit boven prijs, 20 % 
(55-65 jaar) (€ 22.500 - € impulsieve aankopen, bereid voor 

gespecialiseerd aanbod verre afstand af te 
30.000) leggen. 

Gedegen service, prettige verblijfsruimte, 
eisen m.b.t. netheid en veiligheid , 
zitqeleqenheid. 

Ge~in (35-55) met Modaal + + + Weinig Stellen kwaliteit boven prijs, 30% 
oudere kinderen (€ 30.000 en tijd impulsieve aankopen, bereid voor 

gespecialiseerd aanbod verre afstand af te 
hoger) leggen. Optimale vrije tijdsbesteding, 

tijdsbesparende producten en service, 
nieuwe ervarinqen opdoen. 

Tabel 4. De primaire doelgroep 
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SECUNDAIRE DOELGROEP 

Huishoudentype lnkomensklasse Relatie Behoeften Percentage 
(Besteedbaar tijd-geld bestedingen 
inkomen) (weinig aan 

geld) mobiliteit 
van het 
besteedbaar 
huishouden-
inkomen 

Werkende Modaal - tot Weinig Prijs is een belangrijk keuzecriterium. tot 15 % 
alleenstaanden Modaal + tijd Optimale vrije tijdsbesteding, 

tijdsbesparende producten en service, 
(€ 15.000 - nieuwe ervaringen opdoen. 
€ 22.500) 

Paar rand 70 jaar Modaal-tot Veel tijd Prijs is een belangrijk keuzecriterium. 11 % 
(AOW-ers) Modaal + Gedegen service, prettige verblijfsruimte, 

eisen m.b.t. netheid en veiligheid, 
(€ 15.000 - zitgelegenheid. 
€ 22.500) 
Modaal -tot Veel tijd Prijs is een belangrijk keuzecriterium. tot 15 % 

WW-ers Modaal + Gedegen service, prettige verblijfsruimte, 

(€ 15.000 -
eisen m.b.t. netheid en veiligheid, 

€ 22.500) 
zitgelegenheid. 

Tabel 5. De secundaire doelgroep 

Kenmerken doelgroep. 
De doelgroep bestaat volgens het eerste kenmerk, het bezit van mobiliteitspraducten, uit huishoudens 
met een besteedbaar inkomen van modaal-min (vanaf € 15.000) en hoger. Het kenmerk dat de 
huishoudentypen beschrijft laat zien welke huishoudens bij de inkomens horen. 
Het kenmerk waarin de relatie tijd-geld wordt beschreven, laat zien dat een combinatie van 
consumenten met veel tijd en weinig tijd in het concept ontstaat. Voor de bezoekersstraom gedurende 
de dag is dit gunstig. Gekeken naar de primaire doelgroep lijkt het alsof de bezoekersstroom voor het 
graotste gedeelte uit mensen met weinig tijd zal bestaan. Echter de demografische ontwikkelingen 
laten zien dat de graep (paren van 55-65 jaar) met 'veel tijd' steeds grater wordt, dus zal het 
bezoekersaantal met 'veel tijd' toenemen in de loop der jaren. 
Een andere ontwikkeling is dat de huishoudens van 1 of 2 personen in grate mate toeneemt in de 
komende jaren. Uit de bestedingen blijkt dat het grater word en van deze groep consumenten voor het 
concept een positieve ontwikkeling is. 

De consumenten die primair in het concept ge'i'nteresseerd zijn stellen kwaliteit boven de prijs en zijn 
geneigd impulsaankopen te doen. Het concept moet dus een kwalitatief hoogwaardig aanbod krijgen. 
Service is hierbij een zeer belangrijk item welke tijdsbesparing met zich meebrengt en een gevoel 
meegeeft, wat aansluit op het willen 'ervaren' (experience). 
De consumenten met 'veel geld' zijn bereid om voor een gespecialiseerd aanbod een verre afstand af 
te leggen, dit heeft invloed op de graotte van het verzorgingsgebied. Bestedingen in de mobiliteit is het 
laatste kenmerk dat bespraken is. 
Hieruit is geconcludeerd dat de consumenten die een leeftijd hebben van 75 jaar en hoger niet tot de 
doelgraep behoren omdat ze weinig geld besteden aan mobiliteitspraducten. 
In het algemeen warden de bestedingen vooral in de hoofdcategorie auto's gedaan wat betekent dat 
de hoofdcategorie auto's de belangrijkste praductgraep moet warden binnen het concept. 
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4.4 Consumentengedrag 

Bepalend voor de omvang van de detailhandelsbestedingen is het consumptiegedrag. Dit gedrag is 
echter moeilijk te voorspellen. Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? Water 
precies in het hoofd van de consument omgaat, is voor velen - niet in de laatste plaats de consument 
zelf - een groot raadsel. 
Waarom beslissen sommige consumenten in een mum van tijd over de aanschaf van een huis, terwijl 
dieze\fde consument over iets eenvoudigs als een badkamermat maar niet tot een keuze kan komen? 
Door de stijging van de welvaart verlangt de consument ook steeds meer maatwerk van de 
retailsector. Dit maatwerk verlangt hij niet alleen in de vorm van specifieke producten , maar ook in de 
vorm van diensten. 
Toch wordt er in deze paragraaf getracht het gedrag van de consumenten, dat van invloed kan zijn op 
het concept, uit een te zetten. Hieronder wordt puntsgewijs beschreven wat het gedrag voor invloed 
heeft op het concept. Dit moet dan wel globaa\ en in algemene termen gebeuren. 

• Consument heeft behoefte aan een groot aanbod gericht op kwaliteit waar men vergelijkend kan 
winke/en. 

Het overgrote dee! van de doelgroepen stelt kwaliteit boven de prijs en zal vanwege de 
inkomenstypering 'veel geld' oak impulsieve aankopen doen. Vergelijkend shoppen en een groot en 
kwalitatief aanbod in winkelconcentraties zoekt de consument wanneer men voor sterk
persoonsgebonden aankopen (auto's enzovoort) wil winkelen 15

. 

• Consument heeft behoefte aan sterk-persoonsgebonden I ego-intensieve artike/en binnen het 
concept. 

Sterk-persoonsgebonden aankopen worden ook we\ zogenaamde "ego-intensieve" of "ego-boeiende" 
artikelen genoemd (Bolt, 1995). Dit zijn artikelen waarbij men een hoge persoonlijke betrokkenheid bij 
de keuzebeslissing voelt en/of open staat voor nieuwe specifieke informatie. Prijs is minder belangrijk 
dan het gewenste imago dat het product de consument geeft. Aanschaf gebeurt dan ook op basis van 
persoonlijke waarden en voorkeuren. Vergelijken van het aanbod is hierbij van groat belang. Het 
gekochte goed wordt "verpersoonlijkt": de koper spreekt over mijn auto, mijn autoradio 16

. 

De verpersoonlijking van het gekochte goed is terug te vinden in de aanschaf van een auto. 

• Consument heeft behoefte aan efficient winke/en (one stop-shopping), een nuttig vrijetijdsgebruik 
met fun en vermaak en winkelen op een /ocatie die goed bereikbaar is. 

De consument krijgt steeds meer vrije tijd. Hierdoor ontplooit de consument meer activiteiten en is hij 
of zij vaker op zoek naar fun en vermaak. Een haast tegenstrijdige observatie is dat de consument de 
beschikbare tijd als schaars ervaart en een efficientere benutting ervan wil. Dus 'nuttig ' 
vrijetijdsgebruik als winkelen moet tegelijkertijd leuk zijn. Dit geldt voornamelijk voor de consumenten 
met het kenmerk "weinig tijd". Deze consumenten hebben behoefte aan tijdsbesparende producten en 
service. Efficiente benutting van de tijd : doelgericht en efficient winkelen kan door 'one stop-shopping' 
warden bereikt. Er wordt tegenwoordig veel gewinkeld in concentraties in de periferie . De voordelen 
zijn een betere (auto) bereikbaarheid, beter parkeren en minder !open tussen de verschillende winkels 
van interesse ('one stop-shopping'). 

• Consument heeft behoefte aan 'experience', een be/evingswereld, emotie tijdens het winkelen. 
Evenals aan advies en informatie. Een uitstra/ing gericht op lifestyle, vrijheid, individualiteit en 
expressie is gewenst. 

Bij de vrijetijdsbesteding wordt het winkelen door de consument gezien a\s recreatie, waarbij men op 
zoek is naar ·experience', een belevingswereld 17

. 

Kopen moet de consument een gevoel geven en niet meer in een 'harde behoefte' voorzien . Er is ook 
in toenemende mate behoefte aan advies en informatie18

. De auto als vervoermiddel is en blijft 
emotie. Het model dat bestuurd wordt zegt iets over de persoonlijkheid van de bestuurder, of liever: 
over de persoonlijkheid die de bestuurder zou wi llen zijn . Wat op zich niets meer is dan een 
vervoermiddel, staat voor vrijheid, individualiteit en expressie 19

. 

• Consument heeft behoefte aan een kwalitatief occasionbeleid. 

15 www.minez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf Site van Ministerie van Economische Zaken 
16 E.J.Bolt (december 1995), Productvorming in de detailhandel, Merkelbeek 
17 Tijdschrift Shopping Centre News Ouli 2002} pag. 24 
18 www.minez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf Site van Ministerie van Economische Zaken 
19 NDA (Nederlandse Dealer Associatie) (maart 1998), De erfenis voorbij. Het Coopers Rapport. 
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De merkdealers hebben nog een kleine voorsprong in de verkoop van gebruikte auto's ten opzichte 
van het merkonafhankelijk garagebedrijf. Orn dit te behouden moet aandacht besteed worden aan een 
kwalitatief occasionbeleid. Van de bestedingen die de consumenten doen blijkt het grootste 
percentage van het besteedbaar inkomen aan mobiliteit naar de aankoop van nieuwe auto's te gaan, 
hierop volgt de aanschaf van een gebruikte auto. Uit literatuur blijkt dat meer dan de helft van de 
Nederlanders in een gebruikte auto rijdt. Uit een onderzoek, een NIPO-enquete, dat de BOVAG/NDA 
heeft laten uitvoeren blijkt dat van de consumenten in de leeftijdscategorie van 25-59 jaar 55 % een 
nieuwe auto heeft gekocht en 45 % een tweedehandse auto heeft gekocht. 
Een tweedehands auto wordt naast de merkdealer (49 %) echter oak veel bij een merkonafhankelijk 
garagebedrijf gekocht (38 %). 

• Consument heeft behoefte aan after sales bij de merkdealer. 
Driekwart van het aantal consumenten ziet de merkdealer als het bedrijf voor reparatie en onderhoud 
van de auto. Onderdelen (zoals accu's), banden en autoaccessoires worden vaker elders gekocht. 
De klant beschouwt het niet !anger als iets vanzelfsprekends dat hij voor onderhoud terug komt bij de 
dealer waar hij de auto heeft gekocht. Want de aankoop van een nieuwe auto vormt in de beleving 
van de consument een heel andere tak van sport dan onderhoud en reparaties. 
Het onderzoek van NIPO voor de BOVAG/NDA wijst uit dat toch 75 % van de ondervraagden voor 
reparatie naar een merkdealer gaan. Van de consumenten laat 66 % hier een kleine onderhoudsbeurt 
doen en 81 % een grote onderhoudsbeurt. De APK-beurt laat 66 % van de ondervraagden bij de 
merkdealer doen. After sales (reparaties en onderhoud} wordt door wel door de consument in 
deelgebieden gescheiden. Voor banden en accu's gaat hij bijvoorbeeld wat sneller naar een fast fit
bedrijf en voor onderhoud dat met garantie te maken heeft naar de merkdealer. 
De binding met het garagebedrijf wordt steeds minder: een auto hoeft nag maar elke 15.000 tot 
30 .000 kilometer naar de garage. De gemiddelde autorijder rijdt 18.000 kilometer per jaar. Voor de 
gemiddelde autobezitter is dat dus een- of tweemaal per jaar. Onderdelen, banden en 
autoaccessoires warden vaak elders gekocht, mede omdat het aanbod bij de autodealer minimaal en 
selectief op het merk gericht is20

. 

• Consument heeft behoefte aan merkbeleving binnen het concept. De consument is redelijk 
merkentrouw, in 40 % van de gevalfen wordt een auto van hetzelfde merk gekocht. 

In 40 % van de gevallen dat een nieuwe auto wordt aangeschaft wordt een auto van hetzelfde merk 
gekocht. Merkentrouw treft men vooral aan onder de kopers van nieuwe auto's21

. Voornamelijk alleen 
duidelijk gepositioneerde merken als BMW, Mercedes, Audi, Alfa Romeo, Volvo enzovoort kennen 
merkentrouw22

. De genoemde merken behoren tot de statusmerken, zoals hieronder beschreven 
wordt. Volumemerken als Renault, Opel, Volkswagen, Ford en Peugeot zijn functionele merken, het 
imago van het merk staat bij de volumemerken niet op de eerste plaats zoals dat wet het geval is bij 
de statusmerken. Daarom zijn de consumenten meer merkentrouw bij de statusmerken. 
Dit wil echter niet zeggen dat de volumemerken geen merkentrouw kennen, de 40 % geldt ook voor 
deze categorie auto's . De statusmerken zullen een hoger percentage merkentrouw bereiken. 

Merken met een sterke communicatie, heldere beloften en een origineel perspectief zullen succesvol 
zijn. Daarom moeten beloften ook waar worden gemaakt bijvoorbeeld in de vorm van klantenservice 
en bezorgservice. Nederlanders houden er sterk morele principes op na met betrekking tot winkelen, 
ze zijn merkentrouw. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander in vergelijking met zijn buitenlandse 
medeconsumenten het hoogst scoort in de categorie 'egonomen' . Dit wit oak wet zeggen 'ik ben wat ik 
koop'23

. In bijlage 2 is de uitkomst van het complete onderzoek te zien. 

• Consument heeft verschillende koopmotieven. Ze kiezen voor een automerk uit een van de 
vier basistypen: een 'functionele auto', 'auto met status', 'superieure auto' of 'exotische auto'. 

Bij de aankoop van de auto heeft de consument een koopmotief. 
Waarom kiest hij voor die auto en dat model. Wanneer men weet welke automerken in het concept 
zullen warden gevoerd kan men inspringen op de koopmotieven om daarbij de juiste beleving / 
omgeving te creeren. 
In de beleving van de consument bestaan vier basistypen auto's: functionele auto's, auto's met status, 
superieure auto's en exotische auto's. 

20 NOA (Nederlandse Dealer Associatie) (maart 1998), De erfenis voorbij. Het Coopers Rapport 
21 www.branchemonitor.nl/Cardano/niveau3/0/default.htm Site van de ABA (autobedrijven associalie) 
22 

www.rmc.nl/Contenl/Service/visieDetail.asp?id=149 Site van Retail Management Center, Retail en Franchisespecialisten 
23 Cushman & Wakefield Healey & Baker, Rapport 'Where people shop' 
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Voor elk van die categorieen gelden andere koopmotieven en selectiecriteria . De indeling van 
automerken binnen deze vier categorieen is terug te vinden in bijlage 3. 

- Functionele auto's dienen een praktisch vervoersdoel. De aanschaf wordt dan oak vooral 
gestuurd door de wens veel auto voor weinig geld te krijgen. De prijs/prestatieverhouding staat bij 
de particulier voorop. Dan pas volgen het merkimago en de styling. Voor de zakelijke aanschaf 
geldt hetzelfde, zij het dat de prestatie dan wordt afgewogen tegen de kilometerprijs. 
-Auto's met status zijn net als functionele auto's in eerste instantie bedoeld voor vervoer. Zij 
hebben alleen een 'sausje'. Oat surplus zit in de 'meute'. De zakelijke rijder wordt met de 
statusauto extra beloond. De verhouding tussen imago en prijs staat bij de particuliere aanschaf 
voorap. Op de tweede plaats staat de prijs/prestatieverhouding. Zakelijk geldt hetzelfde, zij het dat 
de berijder soms bereid is nog dieper in de eigen buidel te tasten voor meer onderscheidend 
vermogen. 
- Superieure auto's onderscheiden zich nadrukkelijk, niet alleen in termen van imago en 
uitstraling, maar oak qua comfort, veiligheid en rijgedrag. Bij de aanschaf laten particuliere en 
zakelijke kopers zich leiden door het statement dat zij willen maken. Wil men zich zakelijk, 
sportief, chique of no-nonsense prafileren? Want met het rijden in een superieure auto maak je 
duidelijk hoe bijzonder succesvol je maatschappelijk bent. Deze auto's vereisen substantieel 
onderscheidend vermogen, zowel in superieur imago als superieure technologie. 
- Over exotische auto's valt eigenlijk niet zoveel te zeggen. Ze bieden een unieke prestatie en 
prestige. De prijs staat vaak in geen enkele verhouding tot de prestaties. Wat mensen beweegt 
om dergelijke, metgrestige beladen auto's te kopen? Het kan een jongensdraom zijn of een vorm 
van exhibitionisme 4

. 

4.5 Verzorgingsgebied 

4.5.1 lnleiding 

Uit de visie van Stienstra bleek dat ze een locatie in Heerlen op het oog heeft voor het ontwikkelen 
van het huisvestingsconcept. Stienstra is van mening dat het verzorgingsgebied rand Heerlen geschikt 
is voor het huisvestingsconcept. Het is bekend welke doelgroep geYnteresseerd zal zijn in het 
huisvestingsconcept. Het is echter de vraag welk verzorgingsgebied / draagvlak en omzet nodig is 
voor de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept. Uitgangspunt is een 
huisvestingsconcept met een volledig assortiment dat inspeelt op alle doelgroepen waarbij in het 
bijzonder aandacht is voor de primaire doelgraep. 
De komst van het huisvestingsconcept zal zeker niet zonder gevolgen zijn voor sommige bestaande 
autodealers / winkels . Door een concentratie van aanbieders rand het them a mobiliteit wordt echter 
een kwalitatieve verbeterslag gemaakt in het verzorgingsniveau voor de consument. Bestaande 
aanbieders die zich aangespraken voelen tot het initiatief kunnen relocatie naar het 
huisvestingsconcept overwegen. Door de verwachte synergie en hogere bezoekersaantallen zullen de 
marktmogelijkheden beduidend beter zijn. Het is de bedoeling dat de autodealers die al een vestiging 
hebben in het beoogde verzorgingsgebied geen nieuwe vestiging openen, maar verplaatsen naar het 
concept. 

4.5.2 Benodigd verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept 

Stienstra denkt dat het verzorgingsbereik rand Heerlen groat genoeg is voor het huisvestingsconcept, 
er wordt gedacht aan het gebied rand Heerlen, Geleen en Kerkrade. Hier is echter geen onderzoek 
naar verricht. In deze paragraaf wordt onderzocht wat het benodigde verzorgingsgebied voor het 
huisvestingsconcept is. 

Vanwege het feit dat de autodealers de primaat zullen gaan vormen van de branchemix, zal het 
marktbereik met name door deze branche warden bepaald. 
Uit het handboek Productvorming in de detailhandel van E.J. Bolt uit 1995 blijkt dat het graotste 
verzorgingsgebied (80-85 % van de consumenten) in een straal van 20-25 kilometer random het 
concept zal liggen. Er is dan uitgegaan van de cijfers van woonboulevards of solitaire superstores 
(allebei themacentra zoals bij dit concept oak beoogt is). De overige 15 % - 20 % van de consumenten 

24 NOA (Nederlandse Dealer Associatie) (maart 1998), De erfenis voorbij. Het Coopers Rapport. 
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komt van buiten dit gebied. Ongeveer eenvijfde van het totaal aantal bezoekers zal meer dan 20 
kilometer willen reizen om het huisvestingsconcept te kunnen bezoeken. Deze percentages warden 
oak bevestigd door een rapport van Goudappel Coffeng, adviseurs in verkeer en vervoer inzake het 
ontwikkelen van een tuinboulevard in Geleen. 
Het blijkt dat op basis van de volgende redenen , die gelden voor woon ,- tuinboulevards en 
superstores, oak een primair (80-85 %) verzorgingsgebied binnen 20-25 kilometer voor het 
innovatieve huisvestingsconcept gehaald kan warden: 

• de omvang en de schaal van het huisvestingsconcept; 
• er wordt een aanvullend aanbod gerealiseerd; 
• voor de gehele mobiliteitsbranche zal er binnen het huisvestingsconcept meer 

vertegenwoordigd zijn dan elders; 
• de synergie tussen het aanbod; 
• de meerwaarde van de advisering op deelgebieden ; 
• het onderscheidend vermogen; 
• het leisure-element; 
• de service en advies. 

Deze 20-25 kilometerafstand wordt oak bevestigd door de rayons die autodealers nu hanteren. De 
consumenten, die een auto bezitten en voor onderhoud naar de dealer gaan, zullen vaak niet meer 
dan 20 kilometer rijden voor een bezoek aan de autodealer. De dealers werken namelijk met rayons. 
De fabrikant van een automerk zorgt ervoor dat binnen een gekozen straal een dealer gevestigd is die 
het bepaalde merk voert . 
Bij volumemerken zijn er meer dealers gevestigd in een gebied dan bij exclusievere merken. Gekeken 
naar bijvoorbeeld een volumemerk als Volkswagen: binnen een straal van 20 kilometer is er altijd een 
vestiging van een autodealer, die het merk Volkswagen voert, te vinden. In een dichtbevolkt gebied 
als het grootste gedeelte van Zuid-Limburg liggen , binnen de 20-25 kilometer rend de locatie Heerlen, 
zes Volkswagenvestigingen. Hiervan zijn vijf vestigingen van Wealer en een van een andere dealer. 
De consumenten die opzoek zijn naar een nieuwe auto , en daarbij de after sales bij de desbetreffende 
dealer willen laten uitvoeren, zullen maximaal op een afstand van 20 kilometer van de dealer wonen. 
Er zijn ook merken zoals Porsche die niet zo veel dealervestigingen hebben. Omdat dit een 
exclusiever merk is zal de ge°Jnteresseerde consument hiervoor ook bereid zijn een grotere afstand af 
te leggen. In het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat de consument ook daadwerkelijk bereid is om 
voor een exclusiever aanbod een grotere afstand af te leggen. Voor winkels als ANWB en 
exclusievere autodealers (zoals Porsche) enzovoort zijn de consumenten ook geneigd verder te rijden 
dan 20 kilometer. Zeker wanneer er uitgegaan wordt van een goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid van het concept. In bijlage 4 staat in een tabel hoe groat het verzorgingsgebied 
moet zijn voor overige branches gerelateerd aan mobiliteit. 

Omgerekend is dit een bereik van 30 autominuten tot het huisvestingsconcept. De overige 15-20 % 
komt van buiten dit gebied omdat het concept uniek is en daarmee een grotere aantrekkingskracht uit 
zal oefenen. Exclusievere automerken die binnen de branchemix vallen zullen hier oak aan 
meewerken. Onder exclusievere automerken kan men denken aan Porsche, Bentley en Lexus. Deze 
automerken hebben een grater verzorgingsgebied. Voor het bezoek aan een Porsche-dealer zal men 
ongeveer 40 kilometer moeten rijden . 

Het primaire verzorgingsgebied (80-85 % van de consumenten) zal binnen een afstand van 25 
kilometer rand de locatie in Heerlen liggen, het secundaire verzorgingsgebied zal tussen de 26 en 40 
kilometer liggen. In onderstaande figuren is aangegeven waar dit verzorgingsgebied zal liggen. Het 
verzorgingsgebied blijft binnen de landsgrenzen omdat de aankoop van een auto, motor enzovoort in 
Nederland voor Belgen en Duitsers niet interessant is, vanwege de BPM- en BTW-regelingen. 
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Figuur 17. Prim air verzorgingsgebied 
(20-25 kilometer rond locatie Heerlen ) 

Ou!tsJ.;nd 

SC 

Figuur 18. Secundair verzorgingsgebied (blauw) 
(26-40 kilometer rond locatie Heerlen) 

Het CBS heeft in 2001 het inwonertal per gemeente opgesteld . Hieruit kan geconcludeerd warden dat 
het primaire verzorgingsgebied in Limburg iets meer dan 450.000 inwoners en ongeveer 230.000 
huishoudens telt. Het secundaire verzorgingsgebied zal zorgen voor iets meer dan 200.000 inwoners 
extra met de daarbij horende 120.000 huishoudens. Het totaal van beide verzorgingsgebieden zal 
zorgen voor 650.000 inwoners waaronder 350.000 huishoudens vallen. 

4.5.3 Omzetraming van het verzorgingsgebied 

Ook blijkt uit cijfers van het CBS uit het jaar 2002 dat 79,9 % van de huishoudens een besteedbaar 
inkomen heeft dat gelijk is aan de gestelde besteedbare inkomens (modaal-min en hoger) van de 
primaire en secundaire doelgroep. Dus 280.000 huishoudens hebben in het gehele verzorgingsgebied 
een inkomen dat voldoet aan de doelgroepkenmerken. Echter zal a Ileen het primaire 
verzorgingsgebied voor volumemerken geschikt zijn vanwege deaf te leggen afstand. Wanneer alleen 
wordt gekeken naar het primaire verzorgingsgebied dan zijn 79,9 % van de 230.000 huishoudens qua 
besteedbaar inkomen (modaal-min en hoger) interessant voor het concept. Dit zijn dus 184.000 
huishoudens. 

De volumemerken zoals Volkswagen richten zich dus op een doelgroep met een modaal-min en hoger 
inkomen. In de onderstaande tabel is te zien welke uitgaven jaarlijks aan mobiliteitsproducten warden 
gedaan door de primaire doelgroep en de secundaire doelgroep. Van deze uitgaven aan 
mobiliteitsproducten gaat 35 % naar de auto of wat aan de auto gerelateerd is. Hieronder vallen: 
- de gekochte nieuwe auto's; 
- de gekochte auto's in het buitenland (verwaarloosbaar); 
- de gekochte tweedehands auto's; 
- de verkochte auto's; 
- bijdrage auto aan de werkgever (zeer klein aandeel); 
- onderhoud en accessoires; 
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In totaliteit zal jaarlijks door deze huishoudens € 622.81 1.437,50 besteed worden aan alles wat aan de 
auto gerelateerd is. 

I nkomensgroep Gemiddeld Gemiddeld percentage Gemiddelde Jaarlijkse uitgaven aan 
besteedbaar bestedingen aan uitgaven aan alles wat aan auto 
huishoudeninkomen mobiliteitsproducten25 mobiliteitsproducten gerelateerd is (35 % van 
per jaar per jaar per totaal 

huishouden mobiliteitsproducten) 
Modaal - t/m + € 18.750 12% € 2.250 € 787,5 
Modaal ++ € 26.250 18 % € 4.725 € 1.653,75 
Modaal +++ en € 40.000 30% € 12.000 € 4.200 
hooer 
Tabel 6. U1tgaven per huIshouden per Jaar aan mobIllteItsproducten en auto 

lnkomensgroep Percentage van Aantal huishoudens Jaarlijkse uitgaven Totaal uitgaven van 
totaal aantal per inkomensgroep aan alles wat aan alle huishoudens 
huishoudens (% van 183.770 auto gerelateerd is aan alles wat 

huishoudens in (35 % van totaal gerelateerd is aan 
primaire mobiliteitsprod ucten) de auto 
verzoroinqsqebied) 

Modaal -Um+ 30,3 % 69.690 € 787,5 € 44.000.000 
Modaal ++ 21 ,3 % 48.990 € 1.653 ,75 € 65.000.000 
Modaal +++ en 28,3 % 65.090 € 4.200 € 218.000.000 
hoger 

Totaal € 327.000.000 
.. 

Tabel 7. Totaal uItgaven alle huIshoudens per Jaar aan mob1llte1tsproducten en auto 

Per jaar wordt er een omzet gegenereerd door de huishoudens van€ 327.000.000. Dit bedrag geldt 
voor alles wat met de auto te maken heeft. Uit cijfers van het Nipo-onderzoek van de Bovag uit 2002 
blijkt dat ongeveer 60 % van deze bestedingen gedaan warden bij een dealer. De dealer heeft 
uiteraard ook concurrentie van bijvoorbeeld de universele garagebedrijven, maar uit onderzoeken 
blijkt dat het marktaandeel van de autodealers ten opzichte van de universele garagebedrijven en fast
fitters (zoals Kwikfit) voor de bovenstaande zaken toch rond de 60 % ligt. 

Berekend kan dan worden wat de omzet is voor alle autodealers in dit verzorgingsgebied zal zijn. Van 
de omzet (€ 327.000.000) zal € 196.000.000 (60%) naar dealers gaan. De vraag is hoeveel 
vestigingen in dit gebied renderend kunnen zijn. Uit gegevens van de RAI afdeling autovak 
(brancheorganisatie) blijkt dat de gemiddelde omzet van een dealerbedrijf in 2002 tussen de 
€ 3.793.000 en€ 4.212.000 zal moeten liggen . 
Aan de hand van de marktaandelen van de verschillende merken kan bepaald warden hoeveel 
vestigingen mogelijk zijn. De marktaandelen van de volumemerken liggen rond de 10 % in 2003 en 
voor de statusmerken zoals Audi ligt dit op 1-3,5 % in 2003. 

Automerk Volkswaqen Ford Opel Renault Peuqeot 
Marktaandeel 9% 9% 10% 10% 12 % 
Nederland 26 

Tabel 8. Afgerond marktaandeel in Nederland per volumemerk in 2003 

Dus 10 % van het bedrag van€ 196.000.000 zal zorgen voor een totale omzet van 
€ 20.000.000 voor Volkswagen of een ander vo\umemerk. Wanneer een dealervestiging een 
gemiddelde omzet moet draaien tussen € 3.793.000 en€ 4.212.000 zullen er in dit verzorgingsgebied 
5 vestigingen rendabel zijn. Volkswagen heeft tot op heden echter 6 vestigingen binnen dit 
verzorgingsgebied . Opel heeft 8 vestigingen, Renault, Peugeot, Ford voldoen met vier vestigingen wel 
aan de norm. 

25 www.cbs.nl/nl/publicaties/doelgroepen/ondernemerspagina/consumenten/consumentenbestedingen-vv.htm 
Site van Centraal Plan Bureau 

26 www.autoweek.nl Site van tijdschrift Autoweek 
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Figuur 19. Locatie volumemerken binnen primaire verzorgingsgebied 
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Figuur 20. Locatie statusmerken binnen totale verzorgingsgebied. 
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De vraag is echter of dit verzorgingsgebied ook geschikt is voor statusmerken als Audi , BMW, 
Mercedes, Volvo, Alfa enzovoort. Voor deze merken zullen de bezoekers uit het primaire en het 
secundaire verzorgingsgebied komen omdat het marktaandeel van deze merken een stuk lager ligt 
dan het marktaandeel van de volumemerken. 

Aangezien voor het kopen van een statusmerkauto een hoger inkomen vereist is wordt uitgegaan van 
de twee inkomensgroepen modaal ++ en modaal +++ en hoger. Het kan uiteraard zijn dat ook 
consumenten met een inkomen van modaal + een statusmerkauto aanschaffen, dit werkt dan alleen 
maar positief uit op de omzet van de dealer. 

I nkomensgroep Gemiddeld Gemiddeld percentage Gemiddelde Jaarlijkse uitgaven aan 
besteedbaar bestedingen aan uitgaven aan alles wat aan auto 
huishoudeninkomen mobiliteitsproducten27 mobiliteitsproduct gerelateerd is (35 % van 
per jaar per jaar per totaal 

huishouden mobiliteitsproducten l 
Modaal -t/m + 
Modaal ++ € 26.250 18 % € 4.725 € 1.653,75 
Modaal +++ en € 40.000 30% € 12.000 € 4.200 
hocier 
Tabel 9. Uitgaven per huishouden per jaar aan mobiliteitsproducten en auto 

I nkomensgroep Percentage van Aantal huishoudens Totaal uitgaven van 
totaal aanlal per inkomensgroep alle huishoudens 
huishoudens (% van 350.000) aan alles wat 

gerelateerd is aan 
de auto 

Modaal - t/m + 
Modaal ++ 21,3 % 74.550 € 123.000.000 
Modaal +++ en 28,3 % 99.050 € 416.000.000 
hoger 

Totaal € 539.000.000 .. 
Tabel 10. Totaal wtgaven alle hu1shoudens per Jaar aan mob1hte1tsproducten en auto 

Het aandeel van 60 % dat naar de dealer gaat zal hier zorgen voor € 324.000.000. 

Automerk Audi Mercedes BMW Alfa Volvo 
Marktaandeel 3% 4% 2% 1% 4% 
Nederland 28 

Tabel 11. Afgerond marktaandeel in Nederland statusmerk in 2003 

De statusmerken varieren nogal in hun marktaandeel , Alfa heeft bijvoorbeeld een marktaandeel van 
1 % en Mercedes van 3,58 % in 2002. Bij een marktaandeel van 1 % zou er een dealer rendabel zijn. 
Bij een marktaandeel van 2,3 % (BMW in 2003) kunnen twee dealervestigingen renderen in dit gehele 
verzorgingsgebied. Mercedes en Volvo hebben in 2003 beide een marktaandeel van iets meer dan 
3,5 %. Voor deze merken zijn drie vestigingen mogelijk in dit verzorgingsgebied. Audi, BMW en 
Mercedes voldoen aan deze twee dealervestigingen. Alfa heeft echter 4 vestigingen tot op heden in dit 
verzorgingsgebied. Volvo voldoet aan de drie beoogde vestigingen. 

Geconcludeerd kan warden dat er geen nieuwe dealervestigingen geopend moeten warden maar dat 
bestaande dealers uit dit verzorgingsgebied naar het huisvestingsconcept moet verplaatsen. Er moet 
dan wel een nieuwe bestemming gezocht warden voor de huidige dealervestigingen die dan leeg 
komen te staan. Wat voor bestemming hieraan gegeven kan warden is afhankelijk van de locatie van 
deze panden (wel of niet op een autoboulevard) en de staat van de gebouwen, zijn ze verouderd of 
hagelnieuw. Dit wordt verder uitgezocht in het hoofdstuk Plaats. 

27 www.cbs.nl/nl/publicaties/doelqroepen/ondernemerspaqina/consumenten/consumentenbestedinqen-vv.htm 
Site van Centraal Plan Bureau 

28 www.autoweek.nl Site van tijdschrift Autoweek 
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4.5.4 Conclusie 

Aan de hand van het aantal huishoudens in het primaire en secundaire verzorgingsgebied, de 
bestedingen van deze huishoudens aan alles wat aan de auto gerelateerd kan vastgesteld warden 
wat de omzet is binnen dit verzorgingsgebied. Het marktaandeel per volume- en statusmerk en de 
benodigde omzet per dealervestiging zullen er vervolgens voor zorgen dat bekend wordt dat 5 
vestigingen per volumemerk (bijvoorbeeld Volkswagen) en 1-3 vestigingen (afhankelijk van het 
marktaandeel) per statusmerk (bijvoorbeeld Audi) in dit verzorgingsgebied rendabel kunnen zijn. 

Het aantal bestaande vestigingen in het verzorgingsgebied zorgt ervoor dat het huisvestingsconcept 
gebruik zal moeten maken van het verplaatsen van bestaande autodealers omdat een toevoeging van 
andere dealers uit Nederland de concurrentie te veel zou vergroten en door het unieke concept 
zouden de Limburgse bestaande dealers hier te veel onder lijden. Ditzelfde geldt voor het plaatsen 
van het huisvestingsconcept op een andere locatie in Nederland. De beste optie is om te trachten 
bestaande dealers te verplaatsen naar het huisvestingsconcept. Een toevoeging aan het concept zou 
alleen kunnen liggen bij de exclusieve en exotische merken, het zou kunnen zijn dat een 
fabrikant/importeur op meerdere plaatsen in Nederland een kleine showroom zou willen hebben om 
het merk te promoten. 

In deze paragraaf is duidelijk geworden hoe groat het verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept 
zal zijn. Er is een splitsing gemaakt tussen het primaire en secundaire verzorgingsgebied. Het 
primaire verzorgingsgebied is binnen een afstand van 25 kilometer van de locatie in Heerlen gelegen. 
Het secundaire verzorgingsgebied ligt op 26-40 kilometer afstand van de locatie. De beide 
verzorgingsgebieden zullen er voor zorgen dat de doelgroepen in geheel Zuid-Limburg en een klein 
gedeelte van Midden-Limburg (tot en met de Gemeente Maasbracht) interessant zullen zijn voor het 
huisvestingsconcept op de locatie in Heerlen. 

Dit verzorgingsgebied (primair en secundair) zal een bepaalde omzet genereren. Aan de hand van de 
gekozen doelgroepen (primair en secundair) wordt berekend wat deze huishoudens uitgeven aan 
mobiliteitsproducten binnen dit verzorgingsgebied . Wanneer de omzet, die voor het verzorgingsgebied 
geldt, gedeeld wordt door de te behalen gemiddelde omzet komt naar voren dat 5 vestigingen van het 
volumemerk en 1-3 vestigingen (afhankelijk van het marktaandeel) per statusmerk in dit 
verzorgingsgebied rendabel kunnen zijn. 

Geconcludeerd kan warden dat de locatie in Heerlen met het oog op het verzorgingsgebied en de 
bijbehorende omzet geschikt zal zijn voor het huisvestingsconcept. 
Het wil echter niet zeggen dat deze locatie op zich zelf geschikt is voor het huisvestingsconcept. Dit 
zal ter sprake komen bij het hoofdstuk Plaats waar, aan de hand van bijvoorbeeld de bereikbaarheid 
en de zichtbaarheid van het concept op die locatie, getoetst zal warden of de locatie in Heerlen 
geschikt is voor het huisvestingsconcept. 

4.6 Resume 

De doelgroep waar het concept zich op zal moeten richten bestaat uit een primaire doelgroep en een 
secundaire doelgroep. Het is de bedoeling dat het concept zich grotendeels richt op de behoeften en 
kenmerken van de primaire doelgroep. 
De consumenten die tot de doelgroep behoren moeten een besteedbaar inkomen hebben dat hoger 
dan of gelijk aan een modaal-min inkomen (€ 15.000) is . De primaire doelgroep bestaat uit gezinnen 
van 25-55 jaar (met of zonder kinderen) en paren rand 60 jaar. De secundaire doelgraep bestaat uit 
werkende alleenstaanden, paren rand 70 jaar (65-plussers) en ww-ers. 

De primaire doelgraep stelt kwaliteit boven de prijs en is geneigd impulsaankopen te doen. Service is 
een belangrijk item, wat ook de behoefte aan tijdsbesparing tegemoet komt en een gevoel meegeeft 
wat weer aansluit op het willen 'ervaren' (experience). De primaire doelgraep heeft de beschikking 
over 'veel geld' (modaal ++ en hoger besteedbaar inkomen) en is bereid om voor een gespecialiseerd 
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aanbod een verre afstand af te leggen. De meeste bestedingen van het mobiliteitsgerelateerd 
besteedbaar inkomen warden gedaan in de hoofdcategorie auto's. 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe groat het verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept 
zal zijn . Er is een splitsing gemaakt tussen het primaire en secundaire verzorgingsgebied. Het 
primaire verzorgingsgebied is binnen een afstand van 25 kilometer van de locatie in Heerlen gelegen. 
Het secundaire verzorgingsgebied ligt op 26-40 kilometer afstand van de locatie. De beide 
verzorgingsgebieden zullen er voor zorgen dat de doelgroepen in geheel Zuid-Limburg en een klein 
gedeelte van Midden-Limburg (tot en met de Gemeente Maasbracht) interessant zullen zijn voor het 
huisvestingsconcept op de locatie in Heerlen. 

In de laatste regel van de conclusie uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat de locatie van het 
huisvestingsconcept ten aanzien van het verzorgingsgebied met daarbij behorende bestedingen 
geschikt bevonden kan warden voor het huisvestingsconcept. Dit wil echter niet zeggen dat de locatie 
op zich goed is. Dit wordt in het hoofdstuk Plaats bekeken. Het is dus van belang dat bij de 
ontwikkeling van het huisvestingsconcept ingespeeld wordt op de kenmerken, behoeften en 
consumentengedrag van de doelgroepen die in dit hoofdstuk beschreven zijn. Hieruit komen 
uitgangspunten naar voren die de uitwerking van de overige criteria verder bepalen. 

In paragraaf 4.1 laat de figuur een relatie tussen de criteria zien. Er bestaat een relatie tussen de 'P' 
van Publiek uit dit hoofdstuk en de 'P' van Plaats en Product. Deze relatie wordt beschreven om een 
duidelijk beeld te vormen hoe de Plaats en het Product be"invloed warden door het Publiek. 
Uit de vorige paragrafen is naar voren gekomen welke consumenten gernteresseerd zijn in het 
concept en welk gedrag deze consumenten hebben. Rest nog de vraag die omschrijft wat het concept 
volgens de consument moet bieden. Dit te concluderen uit de voorgaande paragrafen. Sommige 
punten warden door de' P' van Publiek al genoemd, maar zullen door een andere 'P' uitgewerkt 
moeten warden. Vandaar dater een relatie bestaat tussen deze P's. Onderstaand warden de 
uitgangspunten voor de overige criteria (Plaats en Product) beschreven. 

Randvoorwaarden relatie Publiek met P/aats. 

De keuze van de doelgroep is van belang bij de keuze van de Plaats. Nu bekend is welke 
doelgroepen het concept interessant vinden en welk gedrag deze consumenten hebben kan wat 
gezegd warden over de uitgangspunten welke voor de Plaats gelden. De beoogde locatie in Heerlen 
is bekend en het daaraan gerelateerde verzorgingsgebied ook. Maar omdat het concept op meerdere 
plaatsen in Nederland kan warden gerealiseerd is het van belang te weten welke uitgangspunten aan 
de locatie gesteld warden door het Publiek. 
• Uit de mate van mobiliteit blijkt dat de doelgroepen zeer mobiel zijn . Uit de vorige paragrafen blijkt 

dat de primaire doelgroepen bereid zijn om voor een gespecialiseerd aanbod een verre afstand af 
te leggen. Hieruit kan voor het verzorgingsgebied geconcludeerd warden dat ze de mogelijkheid 
hebben om de afstand tot het te ontwikkelen concept met de auto te overbruggen. 

• Het concept moet efficient winkelen (one stop-shopping) en een nuttig vrijetijdsgebruik met fun en 
vermaak mogelijk maken. One stop-shopping komt meestal voor op PDV/GDV-locaties. De keuze 
voor een PDV/GDV-locatie is dan, ook vanwege het vorige relatiepunt, een logische gevolg. 

• Het verzorgingsgebied bestaat uit een primair en secundaire gebied, het primaire 
verzorgingsgebied ligt op een afstand van 0-25 kilometer verwijderd van de locatie in Heerlen. Het 
secundaire verzorgingsgebied ligt op een afstand van 26-40 kilometer van deze locatie. In principe 
kan gesteld warden dat dit gebied geheel Zuid-Limburg een klein gedeelte van Midden-Limburg 
beslaat. Qua omzet en grootte van het verzorgingsgebied is de locatie in Heerlen geschikt, echter 
zullen wel de bestaande dealers van de volumemerken en statusmerken zich moeten verplaatsen 
naar het concept. Dus geen nieuwe dealers van de bestaande merken in Limburg. 

Uitgangspunten relatie Publiek met Product. 

Het Product is afhankelijk van de gekozen doelgroepen. Wanneer er geen goede afstemming plaats 
vindt tussen de doelgroepen die men wil bereiken met het concept en de branchemix zullen de 
consumenten weg blijven. Vandaar dat er het hoofdstuk Publiek uitgangspunten opstelt voor het 
Product. 
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• De auto's wegen het meeste door in de mate van mobiliteit en bestedingspatronen van de 
consumenten ten opzichte van de overige vervoersmiddelen. Voor het samenstellen van de 
branchemix is het van belang te weten dat de branchering primair ingaat op de automobiliteit en 
secundair op de overige vervoersmiddelen en de daaraan gerelateerde winkels of diensten. 
Geconcludeerd kan warden dat de automobielbranche en alles wat eraan gerelateerd is, het 
grootste aandeel krijgt in het te ontwikkelen huisvestingsconcept. Motoren, brom- en snorfietsen en 
fietsen zullen een kleiner aandeel vormen am het uitgangspunt van een totaalaanbod op het 
gebied van mobiliteit te kunnen creeren. 

• De positionering (uitstraling) van het concept zal op het modaal-plus inkomen gebaseerd moeten 
zijn en het productenaanbod op modaal-min en hoger, voor alle doelgroepen dus. 

• De consument heeft behoefte aan kwaliteit, het concept moet geen prijsvechter warden maar een 
concept met een groat aanbod gericht op kwaliteit waar men vergelijkend kan winkelen. 

• De consument heeft behoefte aan sterk-persoonsgebonden / ego-intensieve artikelen binnen het 
concept. 

• De consument heeft behoefte aan efficient winkelen (one stop-shopping) en een nuttig 
vrijetijdsgebruik met fun en vermaak. 

• Het concept moet gehoor geven aan de behoefte aan 'experience', een belevingswereld , emotie 
tijdens het winkelen . Evenals aan advies en informatie. Concept dient een uitstraling te krijgen 
gericht op lifestyle, vrijheid, individualiteit en expressie. 

• De consument heeft behoefte aan een kwalitatief occasionbeleid . 
• De consument heeft behoefte aan service-verlening, het concept moet aandacht besteden aan de 

(kwaliteit van) after-sales. 
• Het concept moet inspelen op de koopmotieven van de consumenten, bijvoorbeeld door 

merkbeleving. Ze kiezen voor een automerk uit een van de vier basistypen: een 'functionele auto', 
'auto met status', 'superieure auto' of 'exotische auto'. Bij de uitwerking van de branchemix moet 
de merkbeleving aansluiten op de koopmotieven die de consument heeft bij het basistype 
automerk. 

Op de volgende pagina zijn de bovenstaande gegevens in een schema gevat en kan warden gebruikt 
voor de uitwerking van de overige markttechnische haalbaarheidscriteria. 
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Bereidheid om verre 
afstand af te leggen voor 
gespecialiseerd aanbod. 
Behoefte aan onestop
shopping/nuttig 
vrijetijdsgebruik . 
Hoogste bestedingen in 
productgroep auto 's. 
Doelgroepinkomen: 
modaal-min en hoger. 
Behoefte aan kwalitatief 
aanbod en vergelijkend 
winkelen . 
Behoefte aan sterk
persoonsgebonden 
artikelen. 
Merkbeleving/emotie zorgt 
voor koopbereidheid bij 
consument. 
Verschillende 
koopmotieven bij 
automerken. 

Relatie 

Relatie 

.o\.lT/·+ 

1 

1\.AAJ-_, 
Geschikte locatie is een 
PDV/GDV-locatie 

Het verzorgingsgebied rond 
de locatie Heerlen blijkt 
primair 0-25 kilometer groot 
te zijn en secundair 26-40 
kilometer. De markt / het 
verzorgingsgebied is 
verzadigd, om voldoende 
omzet te kunnen genereren, 
zullen bestaande dealers in 
dit verzorgingsgebied 
verplaatst moeten worden 
en dus mogen geen nieuwe 
dealervestigingen ontstaan 
omdat dit de concurrentie 
met de bestaande locale 
autodealers vergroot 

.t.ODfJc> 
Productgroep auto's 
grootste aandeel binnen 
branchemix. Motoren, 
brom-snorfietsen en fietsen 
kleiner aandeel. 
Positionering afstemmen 
op modaal-plus inkomen 
en productenaanbod op 
doelgroep modaal-min en 
hoger. 
Kwalitatief hoogwaardige 
branchemix, geen 
prijsvechter. Vergelijkend 
winkelen mogelijk maken. 
Sterk persoonsgebonden 
artikelen nodig . 
Kwalitatief occasionbeleid 
en after sales. 
Onestop-shopping en 
nuttig vrijetijdsgebruik 
mogelijk maken. 
Merkbeleving/emotie trekt 
de consument naar 
concept 
lnspelen op koopmotieven 
van de consument. 



5. Politiek 

5. 1 lnleiding 

Het criterium Politiek is het tweede criterium dat de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept be'invloed. Stienstra is ten aanzien van de locatie Heerlen op de hoogte van daar 
geldende voorschriften . De locatie is een zogenaamde ABC-locatie (locatie waar auto, boten en 
caravans verkocht mogen worden met de daarbij behorende accessoires) waarbij de gemeente 
Heerlen nogal meewerkend is met betrekking tot de hoogte en branchering van het 
huisvestingsconcept aldaar. Een uitgangspunt dat in het vorige hoofdstuk Publiek tot stand is 
gekomen beschrijft dat een geschikte locatie op een PDV/GDV-locatie moet liggen. Een ABC-locatie 
is normaal gesproken ook een PDV/GDV-locatie maar met een specifiekere bestemming. 
In principe heeft Stienstra enige kennis van de wetgevingen, die kansen en bedreigingen met zich 
mee kunnen brengen ten aanzien van de markttechnische haalbaarheid van het concept, maar heeft 
dit niet op papier staan. In dit hoofdstuk zal dus niet de visie van Stienstra op Politiek getoetst worden 
zoals dit in het vorige hoofdstuk bij Publiek is gedaan, maar er zullen conclusies getrokken worden die 
meegenomen zullen worden in de invulling van de criteria Plaats en Product, omdat het concept 
anders niet markttechnisch haalbaar zou kunnen zijn . 
Omdat Stienstra de mogelijkheid niet wil uitsluiten om op meer locaties een vergel ijkbaar 
huisvestingsconcept neer te zetten is de kennis van de kansen en bedreigingen van het PDV/GDV
beleid niet overbodig. 

De trends in de politiek, de wet- en regelgeving, warden, voor zover deze het ontwikkelen van het 
huisvestingsconcept kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken, daarom in dit hoofdstuk uitgewerkt. 
Veranderingen op het politieke vlak kunnen van het ene moment op het andere moment het tij doen 
keren voor (een onderneming in) het concept. Wanneer een concept wordt neergezet dat op de 
toekomst is voorbereid zal dit alleen maar gunstig uitpakken voor de potentiele consumenten en 
potentiele huurders. Voor de retailmarkt en de mobiliteitsbranche gelden verschillende wetten- en 
regelgevingen . In het onderstaande schema is te zien dat de Politiek invloed heeft op de 'Plaats' en 
het 'Product' . Op het 'Product' hebben vooral de wetgeving van de mobiliteitsbranche (Monti-plannen), 
de mededingingswetgeving en de winkeltijdenwetgeving invloed . De Plaats is vooral afhankelijk van 
de wetgeving op de Ruimtelijke Ordening met de bestemmingsplanrestrictie ten aanzien van de 
volumineuze goederen. 
In de volgende vier paragrafen worden deze verschillende wetgevingen uitgewerkt, daarna worden de 
uitgangspunten voor de overige criteria uitgewerkt. 

Re latie 

Relatie 

Figuur 22. De relatie tussen de Politiek en de factoren Plaats en Product. 
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5.2 Monti-plannen autobranche 

5.2.1 lnhoud wetgeving 

Auto's zijn geen koelkasten of laptops, auto's koop je bij een officiele dealer. Onder het 
mededingingsbeleid van de Europese Unie zijn in het algemeen concurrentiebeperkende regelingen 
als verticale prijsbinding, prijsafspraken en exclusieve afzetkanalen sinds jaar en dag verboden, maar 
voor een aantal branches werd een uitzondering gemaakt. Zo'n "block exemption" (collectieve 
ontheffing) gold ook voor de verkoop en het onderhoud van auto's. 
Daardoor konden producenten of importeurs zelf bepalen wie in welk rayon hun merk mag verkopen, 
en hun dealers verbieden in dezelfde showroom ook concurrerende merken aan te bieden. Bovendien 
zijn 'originele onderdelen' alleen via de eigen dealer te krijgen , waardoor de koper daar zijn onderhoud 
moest laten uitvoeren om zijn garantie niet te verspelen. 
In de toekomst gaat er van alles veranderen met betrekking tot de regelgeving voor de 
automobielbranche. 

De Europese commissie heeft in juli 2002 de ontwerp-verordening van Commissaris Mario Monti voor 
de Europese autowereld aanvaard. Als er verderop in de procedure - Monti moet nag met diverse 
partijen overleggen - geen veranderingen in het voorstel warden aangebracht, staat het 
merkgebonden kanaal een revolutionaire omwenteling te wachten. De meeste bronnen gaan er vanuit 
dat deze zal plaatsvinden na een overgangstermijn van Mn jaar, dus op 1 oktober 2003. De nieuwe 
verordening zou een looptijd hebben tot mei 201029

. 

Een belangrijke last-minute wijziging is dat de locatieclausule pas in 2005 verdwijnt: dat betekent dat 
dealers pas dan de vrijheid krijgen om naast hun bestaande vestiging(en) ook elders verkoop- of 
afleverpunten te openen. Oak de locatie-exclusiviteit (het exclusieve recht tot het openen van een 
vestiging in een toegekend rayon) is uit de nieuwe verordening gehaald, hetgeen inhoudt dat iedere 
geselecteerde dealer een vestiging kan openen in een ander rayon. 
Is iemand eenmaal dealer van een merk dan kan hij dus onbeperkt vestigingen openen in de 
Europese Unie. In dat geval kan het dus zijn dat er meerdere dealers in dat rayon actief zullen zijn . De 
wijziging is voor dit punt uitgesteld tot 1 oktober 2005. Eventueel te openen vestigingen moeten wel 
voldoen aan de in dat land geldende eisen van de fabrikant. 
Dit geldt overigens niet voor voertuigen boven de 3,5 ton GVW (eigen gewicht + laadvermogen): 
daarvoor blijft de locatieclausule van kracht. 

Monti heeft op het laatste moment de positie van de erkende reparateur versterkt: fabrikanten moeten 
technische informatie voor het resetten van motormanagementsystemen direct en in een bruikbaar 
formatter beschikking stellen. 
Zowel dealers als erkende reparateurs mag niets in de weg gelegd warden wanneer zij originele 
onderdelen, of onderdelen die als gelijkwaardig warden beschouwd, willen doorverkopen aan andere 
onderhouds- en reparatiebedrijven. 
Niet-orig inele onderdelen waarvan de onderdelenfabrikant schriftelijk verklaart dat zij volgens dezelfde 
technische specificaties zijn vervaardigd als originele onderdelen moeten als gelijkwaardig aan het 
origineel warden beschouwd - en mogen bij onderhoud en reparaties vrijelijk gebruikt warden door 
dealers en erkende reparateurs , tenzij het om een garantiegeval of recall gaat. 
Als een autofabrikant bezwaar heeft tegen het gebruik van een 'gelijkwaardig' onderdeel , zal hij 
moeten bewijzen dat dit niet volgens de originele specificaties is gefabriceerd. 

De nieuwe Groepsvrijstellings-verordening verplicht tot een keuze tussen selectiviteit en exclusiviteit. 
Dit houdt in dat een fabrikant moet kiezen voor een van beiden distributievormen. 
Een combinatie van beide zoals dat nu toegestaan is dan niet meer mogelijk. De fabrikanten zullen 
naar verwachting veelal kiezen voor het selectieve systeem aangezien dat hen naar verwachting de 
meeste invloed op het distributiekanaal biedt. 
De dealer mag in een dergelijk systeem actief auto's verkopen aan klanten , zijnde eindgebruikers, 
buiten zijn rayon . Wat selectiviteit en exclusiviteit inhoudt wordt beschreven in bijlage 5. 

29 www.autoclick.nl Site voor de automobielbranche 
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5.2.2 Optredende veranderingen 

Uit het voorgaande blijkt dat er nogal wat zaken gewijzigd warden in de wetgeving voor de 
automobielbranche. Er zullen voor verschillende onderdelen in de automobielbranche veranderingen 
optreden door de nieuwe wetgeving . Hieronder zijn voor de desbetreffende onderdelen de optredende 
veranderingen genoemd. 

• Verkoop: 
Het wordt de dealer gemakkelijker gemaakt om meerdere merken naast elkaar te voeren, dit wordt 
oak wel multi-branding genoemd. Dit mag onder de nieuwe regeling zelfs in dezelfde showroom. Het 
enige voorschrift dat de fabrikant mag geven is dat er ten behoeve van de merkidentiteit voor zijn 
merk een apart gedeelte van de showroom beschikbaar wordt gesteld. Dit biedt de dealer meer 
mogelijkheden om schaalvoordelen te behalen en biedt hem meer onafhankelijkheid ten opzichte van 
zijn fabrikant. 

• Beschikbaarheidsclausule: 
Het moet voor een dealer mogelijk zijn om elke auto die overeenstemt met een model dat hij 
contractueel gerechtigd is dit te leveren te bestellen, oak indien dit een auto met buitenlandse 
specificaties is. 
Het bekendste voorbeeld is betreft natuurlijk de rechtsgestuurde auto's. Onder de huidige verordening 
bestaat deze verplichting al maar de nieuwe regeling geeft de dealer nu tevens de mogelijkheid deze 
auto's te bestellen voordat hij ze daadwerkelijk verkocht heeft. 
Een dealer kan dan bijvoorbeeld rechtsgestuurde auto's in zijn showroom plaatsen. 

Verkoopdoelstellingen, bonussen en productallocaties mogen niet afhankelijk zijn van de afzet in het 
toegekende "rayon" (rayons warden in principe verzorgingsgebieden aangezien er geen echte rayons 
meer zullen zijn . lmmers iedere dealer mag in de gehele EU actief klanten gaan benaderen). De 
dealer die buiten zijn rayon auto's kan kopen moet deze auto's kunnen verkrijgen en een eventueel 
bonussysteem moet oak gelden voor de auto's die verkocht warden buiten het rayon, zelfs in het 
buitenland. Verkoopdoelstellingen (eventueel vastgesteld op historische gegevens of op basis van het 
verzorgingsgebied) zijn in de nieuwe regeling resultaatverbintenissen dit in tegenstelling tot de huidige 
verordening waar het inspanningsverbintenissen betreft. Van belang hierbij is dat er dus gemakkelijker 
afgerekend kan warden op het niet behalen van doelstellingen. Wei is het vaststellen van deze 
doelstellingen en het al dan niet behalen hiervan onderhavig gemaakt aan arbitrage. Kamen dealer en 
importeur er dus niet gezamenlijk uit dan kunnen zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke 
derde. 

• Direct sales: 
De nieuwe regeling kent geen algemeen verbod op directe verkopen van de fabrikant aan de 
eindgebruiker, zoals leasemaatschappijen. Hoewel dit vanuit een juridisch perspectief wel 
verklaarbaar is, lijkt het voor de dealer nuttig om toch te trachten een dergelijk verbod in het 
dealercontract op te nemen. 
In ieder geval kan met de importeur/fabrikant vooraf overeengekomen warden voor welke 
klantengroepen of voor welke auto's hij zich het recht op directe verkoop voorbehoudt. Tevens kan 
dan afgesproken warden dat de rest van de leveringen uitsluitend via de dealers kan plaatsvinden. 

• After Sales: 
De verplichte koppeling van sales en after sales wordt 'georganiseerd' zoals de Europese Commissie 
dit noemt. Fabrikanten kunnen de dealers niet langer verplichten after sales-werkzaamheden zelf uit 
te voeren. Er komen straks twee contracten waarvan een contract de verkoop zal betreffen en een 
ander contract het onderhoud. 
De huidige dealer heeft recht op beide contracten. De dealer kan als hij dit wenst zijn 
onderhoudswerkzaamheden uitbesteden aan een erkende reparateur. 
Bij verkoop van een auto dient de dealer de klant in dat geval wel te vertellen bij wie en waar de klant 
voor het onderhoud terecht kan . 
De dealer blijft als verkoper overigens wel zelf verantwoordelijk voor eventuele garantie-afwikkeling en 
recalls . In bijlage 6 is uitgelegd wat wordt verstaan onder een erkend reparateur. 
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• Contractueel: 
Het dealercontract krijgt een looptijd van minimaal 5 jaar. Het contract kan warden aangegaan voor 
een vaste periode van 5 jaar in welk geval de fabrikant/importeur een half jaar van tevoren bekend 
dient te maken niet in een voortzetting van de dealerovereenkomst ge"interesseerd te zijn. 
Het contract kan oak warden aangegaan voor een onbepaalde tijd. In dit geval geldt een opzegtermijn 
van tenminste twee jaar, maar en in het geval van een reorganisatie een jaar. 
Dit is dezelfde regeling die nu geldt. Nieuw in de opvolger van de huidige regaling is dat de fabrikant 
bij het beeindigen van een distributie- of servicecontract altijd de redenen van de beeindiging 
gedetailleerd dient te vermelden. Deze clausule moet de dealer meer bescherming bieden30

. 

5.2.3 Kansen en bedreigingen van de Monti-plannen 

De vraag is nu hoe individuele autodealers omgaan met de kansen en bedreigingen die de nieuwe 
wetgeving met zich meebrengt. 

Kansen: 

• Het verdwijnen van de locatieclausule in 2005 is een kans voor het concept. Door zich als 
dealer te vestigen in het concept kan de dealer een sterkere positie verwerven (door synergie, 
regionale bekendheid, meer bezoekers door de andere winkels in het concept) dan dealers die in 
stand-alone vestigingen gehuisvest zijn, of zich daar gaan huisvesten. 
Het is dan voor een stand-alone dealer (met dezelfde merken) minder aantrekkelijk om zich te 
vestigen in de buurt van het innovatieve huisvestingsconcept. De dealers die binnen het concept 
gevestigd zijn kunnen gemakkelijk nog een vestiging openen, bijvoorbeeld binnen hetzelfde 
huisvestingsconcept in een ander rayon of verzorgingsgebied. 

• Het voeren van een merk per dealer biedt voorlopig nog voldoende mogelijkheden. Maar dan zal 
wel veel meer entertainment, fun en merkbeleving moeten warden toegevoegd, die aansluit bij de 
beleving van de huidige consument. Deze verlangt meer dan een rij glimmende auto's met een 
bloemstuk op de motorkap, geplaatst op een grindvloer. Er is de afgelopen jaren - al of niet op 
aandringen van de importeur - teveel geYnvesteerd in stenen en glas en veel te weinig in de 
marketingtools - met name communicatie - er omheen. 
Omdat de consument binnen het concept vergelijkend kan winkelen vanwege de aanwezigheid van 
verschillende dealers, biedt het concept voor dealers die maar een merk willen voeren, meer 
mogelijkheden {bijvoorbeeld door de synergievoordelen) dan de stand-alone vestiging. 

• Multibranding (meerdere merken verkopen in dezelfde showroom) is nu ook mogelijk en wordt 
door de nieuwe wetgeving oak toegestaan. Dit zorgt oak weer voor schaalvoordelen voor de dealer: 
dealers kunnen auto's, waarvoor deze contractueel gerechtigd zijn, met andere specificaties (rechts
sturend) ook bestellen en mogen deze auto's op voorraad hebben staan. Het vervallen van de fysieke 
scheiding tussen de verschillende merken geeft de mogelijkheid voor een shop-in-shop concept. 
Men kan oak denken aan het op thematische wijze voeren van meerdere merken; dit biedt 
mogelijkheden tot een uniek specialisme. Met diverse merken kan een vrijwel compleet aanbod 
warden gecreeerd in diverse lifestyle-segmenten, zoals 4 wheel-cars, cabrio's of MPV's. 
Maar dan wel gepresenteerd in de sfeer en beleving van het desbetreffende deelsegment. Waarbij 
niet alleen presentatie, maar ook de toevoeging van relevante diensten op het gesegmenteerde 
aanbod een voorwaarde is31

. 

• Dealers moeten inspelen op de wens naar tijdbesparing . Bij 'run shoppen' is de showroomvloer de 
plek is waar kostbare en ingrijpende beslissingen genomen dienen te warden, daarom kan een beetje 
smering in de vorm van wat leukigheid nooit kwaad. 

• Contractueel staat de dealer sterker dan voorheen. Door de nieuwe regaling moet de fabrikant bij 
beeindiging van het distributie -of servicecontract altijd de redenen van de beeindiging gedetailleerd 
opgeven. Dit biedt de dealer meer bescherming. 

30 Bovag/NDA (Nederlandse Dealer Associatie) (2002), lnformatie van dhr. R. Lamers 
31 www.rmc.nl/Content/Service/visieDetail.asp?id=149 Site van Retail Management Center, Retail en Franchisespecialisten 
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Bedreigingen: 

• Omzet verdwijnt voor de individuele autodealer. 
Veel nieuwe aanbieders hebben de afgelopen jaren belangrijke onderdelen van de oorspronkelijke 
core-business van de autodealers overgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Kwik fit: snelle reparaties; 
• Car Glass: auto ruiten vernieuwen; 
• Halfords: auto accessoires; 
• Profile Tyre Center: banden. 

Veel oorspronkelijke omzet ligt dus niet meer in het garage bedrijf, doch is overgenomen door 
gespecialiseerde bedrijven, die grate omzetten met beperkte marges weg hebben gehaald bij de 
autodealer. Vanwege de nieuwe wetgeving moeten fabrikanten technische informatie voor het 
resetten van motormanagementsystemen ter beschikking stellen aan erkende reparateurs (moet aan 
kwalitatieve eisen van de fabrikant voldoen) . 

De gekozen doelgroepen uit hoofdstuk 3 blijken behoefte te hebben aan gedegen service en stellen 
kwaliteit boven de prijs. Vanwege de bedreiging dat de dealer steeds meer klanten verliest in de 
onderhoudssfeer van de auto zou het goed zijn om betere service te verlenen waardoor deze 
klantgroepen toch de dealer zullen prefereren boven de overige bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
een aantal onderdelen (bijvoorbeeld Kwikfit) . Dit kan bijvoorbeeld ook aan de hand van quick
stopservice, welke op snelle service is gebaseerd. 
Deze bedrijven hebben meestal ook de reputatie van een lage prijs met een beperkte service
verlening . Wanneer de dealer zich wil onderscheiden zal het vooral door de service moeten komen. 
De dealer kan nu eenmaal niet met de prijs gaan concurreren. 

• De situatie random de selectieve dan wel exclusieve distributie leidt tot een mate van 
besluitenloosheid bij de ondernemers in automobielbranche. Fabrikanten laten het puntje van hun 
tong nog niet zien en het is onduidelijk wie welke weg kiest. Oat maakt het voor dealers lastig om erop 
te anticiperen. lnvesteringen warden als gevolg daarvan uitgesteld. lntussen dalen rendementen 
verder en drukt de gebruikte autovoorraad zwaar op de financiele gezondheid. Het feit dat de 
locatieclausule pas in 2005 verdwijnt (dealers krijgen dan de vrijheid om naast hun bestaande 
vestiging(en) ook elders verkoop- of afleverpunten te openen) vormt voor het concept een bedreiging. 
Het is niet mogelijk nu vast te stellen wat de concurrentie in 2005 gaat doen. 

• De fabrikant mag direct verkopen aan de eindgebruiker (bijvoorbeeld een leasemaatschappij). 
De dealer zou door deze regaling omzet mis kunnen lopen. Er zijn echter in de dealercontracten 
mogelijkheden om de fabrikant te beperken in dit soort verkopen. 

5.3 Nieuw ruimtelijk beleid voor detailhandel op PDVIGDV-locaties 

5.3.1 lnhoud wetgeving 

Het innovatieve huisvestingsconcept voor branches in de mobiliteitssector kan alleen ontwikkeld 
warden op een POV-of een GDV-locatie. Het concept gaat namelijk vooral branches, zoals 
autodealers, huisvesten die alleen maar op een POV- of een GDV-locatie gevestigd kunnen warden. 
Sinds 1973 is in Nederland perifere detailhandel toegestaan. 
De regels ten aanzien van perifere vestigingen (het PDV-beleid, waarbij POV staat voor Perifere 
Detailhandels-Vestigingen) zijn sinds die tijd door de overheid regelmatig verruimd. 
Naast winkelen op PDV-locaties kan de consument tegenwoordig (vanaf 1993) ook op enkele GDV
locaties winkelen . 
Op GDV-locaties is Grootschalige Detailhandel geconcentreerd. In tegenstelling tot de PDV-locaties 
kent de GDV-locatie geen branchebeperkingen. Het GDV-beleid vormt een aanvulling op het PDV
beleid. 
Het toestaan van detailhandel op PDV/GDV-locaties heeft gevolgen voor de bestaande hierarchische 
winkelstructuur. Omdat deze locaties beter te bereiken zijn kunnen zij vaak een bedreiging vormen 
voor het stadscentrum. 
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Het Nederlandse beleid voor de detailhandel was altijd gericht op het instandhouden van de 
fijnmazige opbouw, die als bijzonder waardevol werd beschouwd. Het beleid voor de perifere 
detailhandel (POV) en later voor de grootschalige detailhandel (GDV) was erop gericht de dynamiek 
beheerst te doen plaatsvinden, zodat geen ontwrichting van deze zorgvuldig opgebouwde 
verzorgingsstructuur zou plaatsvinden. Vooral de positie van de binnensteden nam daarbij een 
belangrijkste plaats in. 
Uit publicaties van Economische Zaken (Meer met Minder, naar een nieuw ruimtelijk beleid voor de 
detailhandel) blijkt dat het PDV/GDV-beleid de afgelopen decennia zijn waarde heeft gehad. 
Zo heeft het verschijnsel 'weidewinkel' in ons land geen ingang heeft gevonden, zijn er grosso modo 
geen grootschalige negatieve effecten op bestaande winkelcentra opgetreden terwijl zich toch 
bepaalde grootschalige vormen van detailhandel (meubelboulevards, bouwmarkten, tuincentra e.d.) 
daarbuiten hebben kunnen ontwikkelen. 

In bijlage 7 is de geschiedenis van de PDV/GDV-locaties toegelicht. Hier kan men zien hoe de 
ontwikkeling van verspreid gelegen perifere detailhandel tot gethematiseerde woonmalls is ontstaan. 
Gesteld kan warden dat de dynamiek in de detailhandel de afgelopen jaren sterk is toegenomen en 
het PDV/GDV-beleid daar niet genoeg ruimte voor biedt. 
Bovendien kan het huidige beleid op het gebied van de duidelijkheid, de aansluiting van de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van overheden en de regionale afstemming warden 
versterkt. 
Het PDV/GDV-beleid heeft kort gezegd duidelijk zijn waarde bewezen, maar is volgens de werkgroep 
aan een modernisering toe. 
Orn te weten te komen wat in de Vijfde Nota naar verwachting verandert ten aanzien van de vorige 
Nota, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, is in bijlage 8 kort beschreven wat deze Nota inhoudt. 

Het blijkt dus noodzakelijk te zijn dater een nieuw ruimtelijk beleid komt voor de detailhandel, daarom 
is er een voorstel gedaan vanuit de werkgroep voor een nieuw ruimtelijk beleid . 
De laatste nota voor het PDV/GDV-beleid, die nag geldend gemaakt moet worden, is de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening. Deze nota is nog niet geheel uitgewerkt. Sinds de introductie van het GDV
beleid, geldt een tweeledige doelstelling voor het beleid : 

1. het handhaven van de winkelfunctie van de binnensteden en andere bestaande 
winkelconcentraties; 

2. het bevorderen van de dynamiek in de detailhandel32
. 

Het kabinet heeft over het te volgen beleid een standpunt ingenomen met betrekking tot de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening. Basis van dat standpunt is een rapport van de MDW-werkgroep 
PDV/GDV-beleid. 
Belangrijkste punt van het beleid is dat het primaat van het PDV/GDV-beleid bij gemeente en 
provincie moet komen te liggen. Het Rijk geeft alleen nag de grote lijnen, uitwerking hoort bij 
gemeente en provincie. 
Na consultatie van burgers en organisaties is eind april 2002 het definitieve kabinetsstandpunt 
vastgesteld via de PKB deel 4 (Planologische Kernbeslissing). 
De PKB deel drie wordt na de verkiezingen van 2003 door de Tweede Kamer behandeld33 

De vijfde nota stelt voor, het beleid voor de perifere en grootschalige detailhandel injrijpend te 
wijzigen: geen branchebeperkingen en meer vrijheid voor gemeenten en provincies . 

De werkgroep stelt daarom voor het nieuwe ruimtelijke beleid voor de detailhandel vorm te geven 
volgens de onderstaande lijnen: 

In het nieuwe locatiebeleid wordt het bestaande principe van 'het juiste bedrijf op de juiste plaats' 
verbreed tot: 'zodanige vestiging van bedrijven en voorzieningen op locaties dat een optimale 
bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de stedelijke vitaliteit', metals kernbegrippen: 
economische dynamiek, bereikbaarheid (voor personen en goederen) en ruimtelijke kwaliteit 
stedelijk gebied, leefbaarheid. 

32 Publicatie minister van E.Z {2000), meer met minder, op weg naar een nieuw ruimtelijk beleid voor de detailhandel. Pag.1 + 3 
33 www.ez.nl/home.asp?locatie=main&page=/mdw/zoek.asp Site van Ministerie van Economische Zaken 
34 Tijdschrift Vastgoedmarkt Quni 2001) pag. 52 
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Een tweede aanpassing in het vernieuwde locatiebeleid is het vergraten van het bereik en 
werkingsgebied van het beleid, zodat uiteindelijk alle nieuwe en te herstructureren locaties 
daarvoor in aanmerking komen. 
Meer dan voorheen zal dat een pra-actieve verkenning van vraag en aanbod (c.q. potenties en 
knelpunten) van locaties en infrastructuur vereisen. 
Gemeenten kunnen, zonodig in overleg met andere wegbeheerders, op grand van een analyse 
van de kenmerken van een potentiele detailhandelsvestiging, aanvullende eisen stellen aan 
parkeervoorzieningen en de ontsluiting. 
Het beleid ten aanzien van parkeren en transferpunten is ondersteunend aan het locatiebeleid . 
Het ligt voor de hand niet alleen uit te gaan van parkeernormen op eigen terrein, maar van een 
meer integraal gebiedsgericht parkeerbeleid inclusief beprijzing. 

5.3.2 Kansen en bedreigingen wetgeving 

Het Kabinet moet ten aanzien van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening nag een besluit nemen, de 
voorstellen kunnen een kans of bedreiging zijn voor het te ontwikkelen concept, maar zijn nag niet 
officieel doorgevoerd in een Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. 
Het blijft dus nog even onduidelijk of deze voorstellen in een nieuw ruimtelijk beleid voor de 
detailhandel warden opgenomen. 
De kansen en bedreigingen die deze voorstellen van de MDW-werkgraep PDV/GDV-beleid voor het te 
ontwikkelen concept met zich mee kunnen brengen zijn de volgende: 

Kansen: 

• Het verschil tussen een POV- en GDV-locatie vervalt. Waardoor de limitatieve opsomming van 
winkelbranches - met assortimentsvoorschriften- die zich perifeer mogen vestigen niet meer 
bestaat. Het zou dus voor het te ontwikkelen concept veel gemakkelijker zijn om een geschikte 
locatie te vinden wanneer dit voorstel doorgang vindt; 

• De minimale vloerappervlakten die nu nog gelden op de GDV-locaties zijn in het voorstel 
vervallen . Het is dan wel geen echte kans voor het te ontwikkelen concept, omdat met dit concept 
de minimale vloeroppervlakte van 1500 m2 toch wordt overschreden, het kan voor andere 
concepten uiteraard wel een positief punt zijn ; 

• Het primaat van het PDV/GDV-beleid zou bij de pravincie en de gemeente moeten komen te 
liggen. Het Rijk geeft alleen nag de grate lijnen aan, uitwerking hoort bij de gemeente en 
provincie. 
De gemeenten en de provincie zijn uiteraard meer betrokken en hebben meer voeling met de te 
ontwikkelen concepten in de betreffende gemeente I provincie. Dit kan een positieve uitwerking 
hebben op het vinden van een geschikte locatie voor het te ontwikkelen concept. 

Bedreigingen: 

• De gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen aan parkeervoorzieningen en de ontsluiting aan 
de hand van een analyse van de kenmerken van een potentiele detailhandelsvestiging. Voor het 
te ontwikkelen concept zou dit extra kosten met zich mee kunnen brengen. 

5.4 Winkeltijdenwetgeving 

5.4.1 lnhoud wetgeving 

Een andere wetgeving die betrekking heeft op de detailhandel is de winkeltijdenwetgeving. In het 
concept zullen openingstijden bepaald moeten warden. 
Deze tijden zijn afhankelijk van de Winkeltijdenwet. In 1996 trad de Winkeltijdenwet in werking 
waarmee winkels een grotere vrijheid voor ·s avonds of in het weekend kregen. Het werd mogelijk de 
winkel van maandag tot en met zaterdag 6.00 uur tot 22.00 open te houden, alsmede 12 zondagen 
per jaar. 
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5.4.2 Kansen en bedreigingen wetgeving 

Kansen: 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkenden gewoon overdag werken. Slechts 15% werkt op 
zaterdagochtend, 11 % op zaterdagmiddag en 4 % op zondag. In de avond werkt gemiddeld 7% en in 
de nacht 1 a 2 %35

. 

Hieruit kan warden geconcludeerd dat de meeste mensen die werken 's avonds en in het weekend tijd 
hebben om te winkelen. Volgens de wetgeving mogen de winkels tot's avonds 22.00 uur open blijven 
en iedere maand kan er een koopzondag warden georganiseerd. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat: 

• Bijna 63% van de consumenten van 18 jaar en ouder (7,3 miljoen) bezoekt 's avonds met 
enige regelmaat een winkel; 

• Circa 4,7 miljoen consumenten bezoeken gemiddeld 3,6 keer per jaar een winkel op een 
koopzondag; 

• De ruimere openingstijden warden door de consument gewaardeerd in verband met de 
grotere flexibiliteit in de tijdsbesteding die zij hierdoor krijgen. 

Geconcludeerd kan warden dat de consument ook behoefte heeft aan een avond- en 
weekendopenstelling van de winkels. Voor het concept zou dit dus een positieve uitwerking kunnen 
hebben. Het kan door de consumenten wel als positief ervaren warden, de ondernemingen zelf 
moeten uiteraard ook hun voordeel hierin zien . Uit hetzelfde onderzoek blijkt vervolgens dat: 

• Enquetes duiden op positieve omzeteffecten van de avondopenstelling (+4,9%) en de 
koopzondagen (+2,2%). Hier staan geringe weglekeffecten tegenover tijdens de traditionele 
uren (-0 ,8%) en bij andere winkeliers (-0,6%); 

• Een banengroei in de detailhandel door de langere openingstijden; 
• Geen grote verschuiving of kaalslag onder kleine winkels. 

De uitgebreidere winkeltijdenwetgeving heeft ook voor de ondernemingen een positieve uitwerking 
met betrekking tot de omzet. Het blijkt niet zo te zijn dat de winkels gedurende de 'normale' 
openingstijden minder omzet gaan draaien wanneer ze 's avonds of op zondag open zijn. 
Het grootste gedeelte van de consumentendoelgroepen die het concept zullen bezoeken bestaan uit 
consument met weinig tijd. 
Zij zullen de meeste aankopen in het weekend doen en vanwege het feit dat het winkelen steeds meer 
een vrijetijdsbesteding aan het warden is, zal de zondag door veel consumenten ingevuld warden 
door het bezoeken van dergelijke concepten. 

Bedreigingen: 

• Wanneer veel winkels binnen een centrum 's avonds of op een koopzondag open zijn blijken er 
altijd winkels te zijn die er niets voor voelen om ook hun deuren 's avonds of op zondag te 
openen. Een bedreiging voor het winkelcentrum kan zijn dat ze geen eenduidigheid kunnen 
bieden aan de consumenten. 
• Twee jaar na de invoering van de wet bleek dat maar weinig bedrijven hun winkeltijden 

hadden aangepast. Alleen de koopzondagen zijn de laatste jaren toegenomen. Een 
bedreiging van de versoepeling van de winkelopeningstijden is dat de concurrentie deze 
openingstijden kan gebruiken om zich te onderscheiden van het te ontwikkelen concept. Er zal 
dus tijdens de exploitatie van het concept rekening gehouden moeten worden met de 
openingstijden van de concurrentie. 

35 MKB-Net Nieuws (17 September 2002), Nieuws, Index nr. 7, pag. 30 
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5.5 Mededingingswetgeving 

5.5.1 lnhoud wetgeving 

Voor een verhuurder van een winkelcentrum is het hebben en het hand haven van een 
branchepatroon van groat belang. Bij bedrijfsruimten in een winkelcentrum wordt hiervoor doorgaans 
in de afzonderlijke huurovereenkomsten een bestemmingsbepaling opgenomen. In deze bepaling 
verplicht de huurder zich het gebruik van het gehuurde te beperken tot de verkoop van een bepaald 
assortiment, zoals de verkoop van uitsluitend herenmode. 
Dit is echter veranderd in de loop der jaren. Door de intrede van de Mededingingswet op 1 januari 
1998 moeten de branchebeschermende bepalingen in de huurovereenkomst thans over het algemeen 
als strijdig in de wet warden beschouwd. 
Echter oak de handhaving van de bestemmingsbepaling staat door de inwerkingtreding van de 
Mededingingswet onder druk. Met de invoering van de Mededingingswet heeft de overheid beoogd de 
concurrentie tussen de ondernemingen te vergroten en daarnaast beperking van mededinging tegen 
te gaan. 
Verder heeft de overheid zich tot doel gesteld am de Nederlandse wetgeving betreffende mededinging 
in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Een uitgebreidere toelichting over deze 
wet wordt in bijlage 9 gegeven. 

5.5.2 Kansen en bedreigingen wetgeving 

Kansen: 

Een kans voor het concept zou kunnen zijn dat de inhoud van de branchemix 'natuurlijk' wordt 
bepaald. De ondernemers die zich niet sterk genoeg voelen am aan het concept deel te nemen, 
vanwege de optredende concurrentie binnen bepaalde assortimenten, zullen vanzelf niet 
ge·interesseerd zijn in het concept. 
Hiermee wordt het concept dan ook behouden van ondernemers die na een bepaalde tijd niet 
winstgevend blijken te zijn binnen het concept. De branchemix wordt hierdoor beter in stand 
gehouden . 

Bedreigingen: 

Vanwege het feit dat de wetgeving is aangepast zal er meer concurrentie (moeten) ontstaan tussen de 
ondernemingen. Voor dit concept zou het kunnen betekenen dater in delen van assortimenten 
overeenkomsten kunnen ontstaan. Dit kan een bedreiging vormen in de zin van de interesse in het 
concept door potentiele huurders. 
Met betrekking tot het beperken van de concurrentie kan hiermee rekening warden gehouden binnen 
de branchemix. Getracht moet warden zo weinig mogelijk overeenkomstige assortimenten (die zeer 
concurrentiegevoelig zijn) aan te trekken. 

5.6 Resume 
Uit de wetten en regelgevingen komen kansen en bedreigingen naar voren die de markttechnische 
haalbaarheid van het huisvestingsconcept kunnen be'invloeden. Deze kansen en bedreigingen zorgen 
voor uitgangspunten voor de ontwikkeling van het concept. Wanneer de uitgangspunten opgenomen 
warden in de criteria Plaats en Product zal dit bijdragen aan de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept. Hieronder warden deze uitgangspunten beschreven en in de figuur op de 
volgende pagina zijn deze uitgangspunten in het kart weergegeven. De relatie tussen de 
uitgangspunten is in dezelfde kleur weergegeven. 

Uitgangspunten relatie met het Product. 

Vanwege de Monti-plannen, de gewijzigde wetgeving voor de autobranche, zal het Product zich aan 
moeten passen aan deze plannen. Het is namelijk mogelijk dat de autodealers, die zich willen 
vestigen in het concept, meerdere automerken gaan voeren. 
Dit was in het verleden oak al mogelijk, maar dan werd door de importeur / fabrikant wel geeist dat de 
dealer de merken fysiek van elkaar scheidde. 
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Door de nieuwe wetgeving kan de fabrikant dit niet meer eisen en kunnen de merken in een 
showroom geplaatst warden. Dit heeft voor het Product betrekking op de invulling van de ruimten en 
de sfeer/merkbeleving. De showroomvloer is de plek waar kostbare en ingrijpende beslissingen 
genomen warden, daarom is een aantrekkelijke omgeving zeer belangrijk. Hier wordt de klant 
be'invloed. 

Het feit dat Monti op het laatste moment de positie van de erkende reparateur heeft versterkt 
(fabrikanten moeten technische informatie voor het resetten van motormanagementsystemen direct 
en in een bruikbaar formatter beschikking stellen) heeft invloed op het dealerschap. Het kan zijn dat 
de dealer klanten verliest omdat de universele garagebedrijven in principe over dezelfde apparatuur 
kunnen beschikken. 
Onder de nieuwe regels wordt het voor elke garage mogelijk erkend reparateur voor bepaalde merken 
te warden, en gezien het belang van de werkplaats voor zowel de inkomsten als de klantenbinding, is 
dat voor veel dealers de grootste bedreiging. Vooral volumemerken !open risico, omdat specialisatie 
op zo'n merk al gauw lonend is. 
De dealer zal zijn service-verlening hoog in het vaandel moeten houden om klanten te behouden. Dit 
zal in het Product ook naar voren moeten komen, gedacht kan warden aan een snelle en logische 
routing naar de werkplaatsen en de wachttijd van de klant zo goed mogelijk te doden middels het 
aanbod, de branchemix, van het concept. Kwaliteit en gedegen service zullen de sleutelwoorden 
moeten warden voor de dealer om klanten te trekken en voor het onderhoud niet te verliezen aan de 
grate aanbieders als Kwikfit, Profile Tyre Centre enzovoort. 

De winkeltijdenwetgeving laat ruimere openingstijden toe zodat het concept aan de behoeften van de 
consumenten kan voldoen door openstelling van de winkels op zondag en eventueel 's avonds. 
Men zou eenmaal per seizoen kunnen beginnen met een koopzondag en hiervan de effecten bepalen. 
Wanneer de effecten gunstig zijn zou men er voor kunnen kiezen iedere maand een koopzondag te 
houden. 
De werkplaatsen van de autodealers alsmede de inbouwmogelijkheden van overige winkels zullen 
niet bereikbaar zijn op een zondag. Avondopenstelling is een tweede mogelijkheid van ruimere 
winkeltijden naast de koopzondag. 

Uit de Mededingingswet komt naar voren dat er door deze wet een 'gezonde' concurrentie zal 
ontstaan binnen het concept. Men kan de hoogte van de concurrentie beperken door een branchemix 
samen te stellen die, bij de keuze van 'winkels', rekening houdt met een overlappend assortiment dat 
concurrentiegevoelig is. Er moet rekening warden gehouden met de concurrentie binnen het concept 
bij het samenstellen van de branchemix. Huurders zullen dan sneller geYnteresseerd zijn om zich te 
vestigen binnen het concept. 

Relatie met de Plaats. 

Het nieuwe ruimtelijk beleid heeft voornamelijk betrekking op de Plaats van het concept. Gesteld kan 
warden dat het ruimtelijk beleid de laatste jaren soepeler is geworden met betrekking tot vestiging van 
ondernemingen op PDV/GDV-locaties. Vanwege het feit dat de branchebeperkingen op de PDV
locaties opgeheven warden en gemeenten meer invloed krijgen op het locatiebeleid. Wanneer het 
verschil tussen de POV- en GDV-locatie vervalt wordt het eenvoudiger om voor het concept een 
geschikte locatie te vinden. De autodealers krijgen door de nieuwe wet-en regelgeving ook de kans 
om zich na 2005 elders in het land te vestigen. Dit kan gemakkelijk zijn wanneer het 
huisvestingsconcept op meerdere plaatsen in Nederland wordt gerealiseerd. 
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Monti-plannen: 
Autodealers kunnen 
meerdere merken gaan 
voeren zonder fysieke 
scheiding. 
Universele 
garagebedrijven krijgen 
beschikking over 
apparatuur en technische 
informatie. 
Vestigingsbeleid vervalt. 

Nieuwe Wet Ruimtelijke 
Ordening: 
Vervallen van 
branchebeperking 
PDV/GDV-locaties. 

Win keltijdenwetgeving: 
Ruime openingstijden 
mogelijk (ook 
koopavond(en) en op 
zondag). 

Mededingingsswet. 
Gezonde concurrentie 
wordt door de wet 
gevormd. 

Relatie 

Relatie 

~ 

1\.AA>-" 
Vestiging van 
autodealers elders in het 
land na 2005 mogelijk, 
meerdere 
huisvestingsconcepten 
eenvoudiger te 
realiseren. 

Eenvoudiger om een 
passende locatie te 
vinden voor het 
huisvestingsconcept. 

' 

._ .. ODfJc> 

Goede invulling ruimten en 
sfeer/merkbeleving in 
showroom. Op de 
showroomvloer worden de 
kostbare en ingrijpende 
besluiten genomen. 
Concurrentie voor de 
dealers: werken aan 
service en kwaliteit van de 
after sales door b.v. de 
wachttijd aangenamer te 
maken. 
Samenstellen branchemix 
wordt eenvoudiger. 
Minimaal eenmaal per 
seizoen koopzondag en 
eventueel koopavond 
instellen . Effecten meten 
en openingstijden hierop 
afstellen. 
Bij samenstelling 
branchemix rekening 
houden met overlap 
aanbod van winkels: 
beperken van concurrentie 



6. Plaats 

6. 1 lnleiding 

Naast de keuze van branches en assortimenten, is de grootte van de doelgroep en de hieraan te 
relateren bestedingen bepalend voor de relevantie van een vestigingsplaats. Een winkel moet nu 
eenmaal een bepaald omzetniveau kunnen halen om rendabel te kunnen functioneren . In het 
hoofdstuk Publiek is al naar voren gekomen hoe groat het verzorgingsgebied moet zijn voor het 
huisvestingsconcept. Oak is bekend hoeveel omzet de autodealers per volumemerk of statusmerk in 
dit verzorgingsgebied zullen genereren. Hieruit kwam naar voren dat de locatie die Stienstra in 
Heerlen op het oog heeft geschikt zou kunnen zijn vanwege het bijbehorende verzorgingsgebied en 
omzet. 
Er is echter niet beschreven of de locatie op zich zelf geschikt is voor het huisvestingsconcept. In dit 
hoofdstuk zal blijken waar een geschikte locatie voor het concept aan zal moeten voldoen en of de 
locatie in Heerlen hier oak aan voldoet. 
Omdat Stienstra in het initiatief heeft vermeld dat het concept oak op andere locaties in Nederland kan 
warden herhaald, wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke andere locaties / vestigingsplaatsen in 
Nederland mogelijk zijn. 

Zoals bij de 'P' van Publiek en Politiek zal ook de 'P' van Plaats een (indirecte) relatie hebben met de 
'P' van Product. Verder wordt de 'P' van Plaats be"invloed door de 'P' van Publiek en Politiek. 

Relatle 

Relatie RelaUe 

Figuur 24. Relatie Plaats met factoren Publiek, Politiek en Product. 

De vormgeving van het Product wordt be"invloed door de Plaats, vandaar de relatie tussen deze twee 
haalbaarheidscriteria. Wanneer een locatie verworven is of wanneer er een optie op ligt is de fysieke 
vormgeving van het concept afhankelijk van de op die locatie geldende eisen. Het ontwerp van de 
architect moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in het bestemmingsplan. Op de architectonische 
vormgeving van het te ontwikkelen huisvestingconcept wordt in het hoofdstuk Product niet ingegaan, 
alleen de mogelijkheden van de hoofdvormgeving warden besproken. 
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6.2 Uitgangspunten locatie afkomstig uit visie en criteria Publiek en Politiek 

Zoals in de inleiding werd beschreven zijn uitgangspunten van het Publiek en de Politiek gevormd 
voor de uitwerking van de Plaats. 

De locatie is gelegen achter 
de IKEA-vestiging 
(woonboulevard Heerlen) 
maar wordt fysiek van de 
woonboulevard gescheiden 
door een talud met 
spoorlijn. 
Vanaf de stadssnelweg 
N 281 is het mogelijk de 
Mobimall te zien liggen 
wanneer het gebouw hoger 
wordt dan de IKEA
vestiging. 
Het terrein is voor 70 % 
bebouwbaar tot een hoogte 
van 12 meter, deze 
bouwhoogte is door 
Burgemeester en 
Wethouders op te hogen 
naar 22 meter. Het perceel 
is 22.000 m2 groot. 

Figuur 25. Uitgangspunten uit 
Visie van Stienstra 

Geschikte locatie is een 
POV /GDV-locatie 

Het verzorgingsgebied rond 
de locatie Heerlen blijkt 
primair 0-25 kilometer groot 
te zijn en secundair 26-40 
kilometer. De markt / het 
verzorgingsgebied is 
verzadigd, om voldoende 
omzet te kunnen 
genereren, zullen 
bestaande dealers in dit 
verzorgingsgebied 
verplaatst moeten worden 
en dus mogen geen nieuwe 
dealervestigingen ontstaan 
omdat dit de concurrentie 
met de bestaande locale 
autodealers vergroot. 

Figuur 26. Uitgangspunten uit Publiek 

Vestiging van 
autodealers elders in het 
land na 2005 mogelijk, 
meerdere 
huisvestingsconcepten 
eenvoudiger te 
realiseren. 

Eenvoudiger om een 
passende locatie te 
vinden voor het 
h uisvestingsconcept. 

Figuur 27. Uitgangspunten uit Politiek 

De winkelgrootte, die mede uit de aard en de omvang van het assortiment voortvloeit, is 
medebepalend voor de locatiekeuze. Branches met een lage brutowinst per m2, zoals de 
grootschalige automobielbranche en woninginrichtingssector laten zich niet in belangrijke 
hoofdwinkelstraten denken. lmmers de relatief hoge huren per m2 blokkeren doodeenvoudig een 
rendabele exploitatie. 
Zoals in de vorige paragrafen al is opgemerkt zal het te ontwikkelen huisvestingsconcept op een 
PDV/GDV-locatie gesitueerd moeten warden. 
De plaats moet interessant zijn voor bestaande autodealers binnen het verzorgingsgebied vanwege 
het feit dat voor de volume- en statusautomerken een verplaatsing naar het huisvestingsconcept 
vereist wordt, geen nieuwe vestigingen erbij of andere dealers afkomstig uit een ander rayon . 

Uit de Politiek kwam naar voren dat het voor autodealers vanwege de nieuwe wetgeving voor de 
automobielbranche, de Monti-plannen, mogelijk wordt gemaakt om elders in het land nieuwe 
vestigingen te openen. In principe zou dat kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de Volkswagendealer 
Wealer ook op meerdere locaties in Nederland een vestiging zou kunnen openen, bijvoorbeeld in het 
huisvestingsconcept dat misschien op meerdere locaties in Nederland wordt herhaald. Dit zou de 
invulling van de branchemix van elk huisvestingsconcept vergemakkelijken. Echter verwacht de 
brancheorganisatie Bovag niet dat dit zal gebeuren , ze verwacht dater juist minder dealervestigingen 
zullen ontstaan. De Bovag denkt dat de meeste importeurs zullen kiezen voor selectieve distributie. 
De importeur stelt hierin kwalitatieve eisen (standards) aan de dealer, en iedereen die daaraan 
voldoet mag een dealerschap starten. De importeur mag wel een maximum aantal contractpartners 
vaststellen . 'We verwachten ook zeker geen forse toename in het aantal dealers, eerder een 
teruggang, omdat de standards naar verwachting hoog worden vastgesteld . Daarbovenop komt dater 
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nog maar weinig sprake is van vrije rayons . Er wordt dus ook niet echt een toename van 'nieuwe' 
Nederlandse dealers verwacht'. 

Ook is dit tegenstrijdig met het uitgangspunt dat hierboven is gesteld, het vergroot de concurrentie met 
de bestaande vestigingen in het verzorgingsgebied en zal de omzet voor alien doen dalen en zal 
daarom niet rendabel zijn voor de, in dat gebied, nieuw te vestigen en bestaande dealers. 

Wanneer de voorstellen die er nu liggen voor het nieuwe Ruimtelijke Beleid, de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, goedgekeurd warden door het regerende Kabinet zal het eenvoudiger warden om een 
geschikte locatie te vinden voor het huisvestingsconcept. In de voorstellen staat namelijk dat de 
branchebeperking op PDV/GDV-locaties gaat vervallen . 

Kort samengevat zal de locatie op een PDV/GDV-locatie moeten liggen en moet de locatie interessant 
zijn voor de bestaande autodealers. 

6.3 Locatie-eisen 

6.3.1 lnleiding 

Orn de locatie interessant te laten zijn voor potentiele huurders binnen het concept, is een aantal 
eisen te noemen waar de geschikte locatie aan zou moeten voldoen, deze eisen zijn : 

een goede bereikbaarheid; 
een voldoende groat verzorgingsgebied; 
een goede zichtbaarheid; 
voldoende parkeergelegenheid ; 
voldoende verhuisgeneigdheid bij bestaande autodealers naar huisvestingsconcept. 

6.3.2 Bereikbaarheid 

Uit het hoofdstuk Publiek bleek dat de consumenten die ge"interesseerd zijn in het 
huisvestingsconcept bereid zijn om een verre afstand af te leggen voor een gespecialiseerd aanbod. 
Dit wordt ook veroorzaakt vanwege het feit dat de consument behoefte heeft aan one stop-shopping 
en een nuttig vrijetijdsgebruik. Omdat een groat aantal van de consumenten nogal weinig tijd heeft is 
het one stop-shop pen op een goede en snel bereikbare locatie gewenst. De consument rijdt liever wat 
meer kilometers , het grootste gedeelte van de consumenten zal het concept met de auto bezoeken, 
om zijn doel eenvoudig te bereiken in tegenstelling tot het tijdrovende concept op een slecht 
bereikbare locatie. De laatste optie draagt niet bij aan de bezoekinteresse in het concept. 

Het concept dient centraal ten opzichte van het verzorgingsgebied te zijn gesitueerd omdat hiermee 
direct een groat deel van het totaal aantal consumenten uit het verzorgingsgebied wordt bereikt. Een 
ligging in het gebied rond het bevolkingszwaartepunt (bijvoorbeeld Heerlen) verdient aldus de 
voorkeur. In dat geval is de gemiddelde afstand tussen de woningen in het verzorgingsgebied tot het 
huisvestingsconcept het kortst. 

Uit de uitgangspunten komt naar voren dat de locatie een PDV/GDV-locatie moet betreffen. De locatie 
voor het huisvestingsconcept moet op een PDV/GDV-locatie gesitueerd warden nabij een 
bevolkingszwaartepunt. De locatie Heerlen die Stienstra op het oog heeft is inderdaad gelegen in een 
gebied nabij een bevolkingszwaartepunt, namelijk de stad Heerlen. 
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Figuur 28. Bereikbaarheid locatie Heerlen. Twee mogelijke routes. 

Voor het huisvestingsconcept is een open verzorgingsgebied nodig. Een open verzorgingsgebied 
heeft doorgaans van vele zijden een goede trajectbereikbaarheid . De locatie zal gelegen moeten zijn 
nabij een op-/afritsituatie van een snelweg of drukke verkeersader. Het mag echter niet zo zijn dat de 
consument voor of na een bezoek aan het huisvestingsconcept in de file moet staan op de op
/afritsituatie. 
De op-/afritsituatie op de stadsautobaan N281 van Heerlen zal de consument van en naar het 
huisvestingsconcept moeten leiden. Deze op-/afrit zorgt voor de bereikbaarheid van de 
woonboulevard, de autoboulevard, het bedrijventerrein en de achterliggende woonwijken. Men kan na 
een bezoek aan de woonboulevard het huisvestingsconcept niet direct bereiken. Vanwege het talud 
met de spoorlijn, die de woonboulevard met de autoboulevard scheidt, zal men weer de auto moeten 
gebruiken om het huisvestingsconcept te kunnen bezoeken. In de spitsuren en op zaterdagen en 
koopzondagen is er filevorming op deze op- en afrit. Aangezien de autodealers de primaat van de 
branchemix binnen het huisvestingsconcept zullen vormen, zal het huisvestingsconcept tijdens deze 
spitsuren door veel consumenten bezocht worden. Volgens Wealer, de Volkswagen/Audi-dealer 
komen de meeste bezoekers 's morgens vroeg en net voor sluitingstijd vanwege het feit dat ze de 
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auto 's morgens voor reparatie of onderhoud brengen en's avonds weer ophalen. De after-sales 
piektijden van Wealer liggen daardoor 's morgens tussen 8.00 en 9.00 uur en 
's avonds tussen 17.00 en 19.00 uur. De sales-piek ligt echter tussen 10.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 
16.00 uur. De consumenten die voor de after-sales komen hebben vaak weinig tijd en zullen dus een 
snel bereikbaarheid huisvestingsconcept wensen. Er kan warden geconcludeerd dat de locatie in 
Heerlen, die Stienstra op het oog heeft, niet ideaal is voor een snelle bereikbaarheid. De filevorming 
zal voor de meeste consumenten de doorslaggevende factor zijn om het concept niet te bezoeken en 
te kiezen voor andere autodealer op een beter te bereiken locatie. 

6.3.3 Verzorgingsgebied 

In het hoofdstuk Publiek is al bepaald welk verzorgingsgebied nodig is voor de markttechnische 
haalbaarheid van het huisvestingsconcept. Dit verzorgingsgebied beslaat geheel Zuid-Limburg en een 
klein gedeelte van Midden-Limburg. Exclusieve ego-boeiende artikelen (zoals een auto) warden , in 
tegenstelling tot alledaags benodigde artikelen, veel minder vaak of zelden door de consumenten 
gekocht. Door de persoonlijke waarde die aan deze artikelen wordt toegekend en door de relatief 
grate uitgave die nog al eens met een aankoop is gemoeid, zijn consumenten veel meer genegen een 
grate afstand tussen waning en winkel te overbruggen teneinde, naar veel wikken en wegen, een 
keuze maken36

. 

Wanneer voor het concept een andere locatie gekozen moet warden, in verband met de kwaliteiten 
van de locatie op de autoboulevard in Heerlen, zal het voor de grootte van het verzorgingsgebied 
weinig uitmaken of de locatie bijvoorbeeld in Maastricht gelegen is. Het verzorgingsgebied blijft even 
groat. Wanneer gekozen wordt voor een locatie aan de rand van Geleen dan wordt het 
verzorgingsgebied beter bereikbaar omdat hier sprake is van een autosnelweg (A2) die de 
belangrijkste verbinding vormt tussen Zuid-Limburg en Midden-Limburg. De locatie is vanuit alle 
hoeken van Zuid-Limburg goed te bereiken (via snelweg A2 of A76). 

6.3.4 Zichtbaarheid 

Een goede locatie voor het huisvestingsconcept zal zichtbaar moeten zijn vanaf de drukke 
verkeersader omdat hiermee naamsbekendheid voor het concept wordt verworven waardoor oak 
meer mensen aangetrokken warden. 
De autoboulevard in Heerlen, de beoogde locatie van Stienstra is hiervan een onderdeel, is gelegen 
achter de woonboulevard . De woonboulevard is vanaf de drukke verkeersader N281 , oak wel de 
stadsautobaan van Heerlen genoemd, zichtbaar. De autoboulevard ligt achter deze woonboulevard en 
is daardoor vanaf de drukke verkeersader niet (goed) zichtbaar. Wanneer men het gebouw vanaf de 
stadsautobaan zichtbaar wil maken zal het gebouw hoger moeten warden dan de vestiging van IKEA. 
Het probleem is echter dat de woonboulevard, in de snelheid waarmee de automobilist over de 
stadsautobaan rijdt, de meeste aandacht trekt. Er wordt op dat stukje autobaan te veel informatie aan 
de automobilist verstrekt, wat alleen maar meer zal warden wanneer het huisvestingsconcept oak nag 
eens zichtbaar moet warden gemaakt. In principe zal de automobilist niet weten waar hij nu eigenlijk 
zijn aandacht op moet richten, voor hij het weet is hij er al voorbij . 
Geconcludeerd kan warden dat de zichtbaarheid van de beoogde locatie in Heerlen voor het 
huisvestingsconcept te wensen over laat. 

6.3.5 Parkeergelegenheid 

Het grootste gedeelte van de consumenten zal het huisvestingsconcept met de auto bezoeken. 
Wanneer de consument zijn of haar auto niet goed kan parkeren zal deze consument een tweede 
bezoek aan het huisvestingsconcept niet snel meer maken. Het aantal benodigde parkeerplaatsen is 
afhankelijk van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak. Onderzoek naar het aantal 
parkeerplaatsen bij vergelijkbare concepten , bijvoorbeeld woonboulevards en woonmalls zoals 
Alexandrium en Haaglanden Megastores, laat zien dat per 100 m2 bruto vloeroppervlak minimaal 

36 E.J .Bolt (1995), Handboek Productvorming in de detailhandel, Merkelbeek 
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twee tot drie parkeerplaatsen nodig zijn. Ook het handboek Productvorming in de detailhandel van 
dhr. Bolt sluit aan op deze parkeerkencijfers. 

6.3.6 Verhuisgeneigdheid bestaande autodealers 

Een uitgangspunt voor het huisvestingsconcept is het verplaatsen van een aantal bestaande locale 
autodealers, die gevestigd zijn binnen het verzorgingsgebied, naar het huisvestingsconcept. Omdat 
deze autodealers al ergens in het verzorgingsgebied gehuisvest zijn zullen ze overtuigd moeten 
warden dat een verplaatsing van hun vestiging naar het huisvestingsconcept aantrekkelijker is dan het 
behouden van de solitaire vestiging. 
Wanneer een autodealer recent verhuisd is naar een nieuw gebouw dan zullen ze de overstap niet zo 
maken naar het huisvestingsconcept. Ze hebben reeds te veel ge"investeerd in hun nieuwe solitaire 
vestiging. Het huisvestingsconcept kan een aanvulling zijn op een bestaande autoboulevard wanneer 
de automerken die in het huisvestingsconcept zullen warden gevoerd niet op deze autoboulevard 
gevestigd zijn. 

Uit een gesprek met de heer Lamers van de Bovag kwam naar voren dat er verschillende plaatsen 
zijn waar autodealers voornamelijk in verouderde panden gevestigd zijn. Het is zelfs zo dat er 
bijvoorbeeld in Nijmegen dealers verlegen zitten am nieuwe huisvesting. Dit is uiteraard een kans voor 
het concept omdat voornamelijk verplaatsing van locale bestaande autodealers zal plaatsvinden . De 
heer Lamers is adviseur voor de regio Zuid-Oost Nederland en heeft voor de overige gebieden in 
Nederland zijn collega-adviseurs geraadpleegd. Hieruit blijkt dat in de volgende grotere plaatsen de 
autodealers voornamelijk gevestigd zijn in oude showrooms (ouder dan 5 jaar): 

• Alkmaar 
Amersfoort 

Amstelveen 
e Barneveld 

o Driebergen 
• Eindhoven 

• Harderwijk 
• Heerhugowaard 

• Hoofddorp 
• Hoorn 

Maastricht 
• Nieuwegein 

• Nijmegen 
Purmerend 

Utrecht 
Venlo 

• Woerden 
• Zaandam • 

Figuur 29. Plaatsen met verouderde autodealerpanden. 

Heerlen ontbreekt in dit rijtje omdat er een geheel nieuwe autoboulevard ligt, de panden die op deze 
autoboulevard staan zijn niet ouder dan vijf jaar en kunnen nog niet als verouderd beschouwd warden. 
Dit vormt een probleem voor het huisvestingsconcept in Heerlen, de bestaande autodealers zullen niet 
snel geneigd zijn om te verhuizen naar het huisvestingsconcept dat waarschijnlijk op een paar meter 
afstand van hun huidige vestiging gesitueerd wordt. Binnen het beoogde verzorgingsgebied in Zuid
Limburg is Maastricht in verband met de oudere dealervestigingen een betere optie. 
De plaatsen die in Nederland, met betrekking tot de verhuisgeneigdheid van de bestaande 
autodealers, aantrekkelijk kunnen zijn voor het huisvestingsconcept staan in het bovenstaande rijtje 
vermeld . 
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6.4 Resume 

Uit de bovenstaande paragraaf blijkt dat de bereikbaarheid, het verzorgingsgebied, de zichtbaarheid, 
parkeergelegenheid en de verhuisgeneigdheid van bestaande autodealers van invloed zijn op de 
keuze van een goede locatie voor het huisvestingsconcept. Wanneer voldaan wordt aan al deze eisen 
zal de locatie geschikt zijn voor het huisvestingsconcept. De locatie zal gelegen moeten zijn op een 
PDV/GDV-locatie nabij een bevolkingszwaartepunt. Hieruit blijkt dat het een locatie moet zijn aan de 
rand of in de buurt van een grotere stad (zoals bijvoorbeeld Heerlen, Maastricht, Eindhoven) of 
wanneer het een kleinere stad is met veel inwoners in de directe omgeving (bijvoorbeeld 
Sittard/Geleen: Zuid-Limburg is dichtbevolkt). 
De locatie moet gelegen zijn aan een op-of afritsituatie van een drukke verkeersader, bij voorkeur een 
autosnelweg. Het mag niet zo zijn dat de consument tijdens spitsuren op deze drukke verkeersader 
veelvuldig in de file staat. 
Het verzorgingsgebied zal primair op 0-25 kilometer en secundair op 26-40 kilometer van de locatie, 
verwijderd zijn en is gelegen dichtbij een bevolkingszwaartepunt. 

Het verzorgingsgebied is in Zuid Limburg zo uitgestrekt dat het voor de grootte van het 
verzorgingsgebied niet uitmaakt of de locatie in een andere plaats binnen dit verzorgingsgebied 
gesitueerd is, gedacht kan worden aan Maastricht of Geleen. Het is dan wel noodzakelijk dat het 
huisvestingsconcept gelegen is op een zichtlocatie langs de autosnelweg A2. Deze zichtbaarheid van 
het gebouw is belangrijk voor het (extra) aantrekken van consumenten en de bereikbaarheid van de 
locatie. 

Voor de locatie in Heerlen is geconcludeerd dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het 
huisvestingsconcept op de beoogde locatie in Heerlen niet optimaal is voor het huisvestingsconcept. 
Vanaf de drukke verkeersader zal het huisvestingsconcept zichtbaar moeten zijn en de blik van de 
automobilist mag niet verstoord worden door andere gebouwen in de directe omgeving van het 
concept. Dit is in Heerlen wel het geval vanwege de woonboulevard. 

De parkeergelegenheid moet op de locatie een eenheid vormen met het gebouw, er zullen, afhankelijk 
van de omvang van het huisvestingsconcept, voldoende parkeerplaatsen (2-3 parkeerplaatsen per 
100 m2 b.v.o.) gecreeerd moeten worden. 

Een belangrijke eis voor de keuze van de locatie is dat de verhuisgeneigdheid van de autodealers 
naar het huisvestingsconcept groot genoeg is. Een locatiekeuze op een plaats waar autodealers in de 
omgeving veelal in verouderde panden gevestigd zijn vergroot de markttechnische haalbaarheid van 
het huisvestingsconcept. Deze geschikte plaatsen zijn Alkmaar, Amersfoort, Amstelveen, Barneveld, 
Driebergen, Eindhoven, Harderwijk, Heerhugowaard, Hoofddorp, Hoorn, Maastricht, Nieuwegein, 
Nijmegen, Purmerend, Utrecht, Venlo, Woerden en Zaandam. Heerlen staat hier niet bij, hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de verhuisgeneigdheid van de autodealers in Heerlen niet groot zal zijn 
vanwege de relatief nieuwe huisvesting van de dealers. 
Uiteraard zal in deze plaatsen een PDV/GDV-locatie gevonden moeten worden die ook voldoet aan 
de locatie-eisen. 

Aan de hand van de gestelde eisen kan voor de locatie in Heerlen geconcludeerd worden dat deze 
ten aanzien van de bereikbaarheid, zichtbaarheid en verhuisgeneigdheid van bestaande dealers niet 
(optimaal) geschikt optimaal geschikt is voor het huisvestingsconcept. 

56 



7. Product 

7. 1 lnleiding 

Zeals al bij de markttechnische haalbaarheidsmethodiek in hoofdstuk 3 is vermeld, kan het 'Product' 
ook wel de vormgeving van het aanbod warden genoemd. Dit vormt de grondslag voor het 
zakendoen. Voor de opbouw van het 'Product' zijn drie aspecten van belang, te weten: 

1. De merkenarchitectuur van het concept; 
2. De branchemix; 
3. De fysieke vormgeving; 

De visie van Stienstra zegt iets over de branchemix en de fysieke vormgeving. Aan de hand van deze 
uitgangspunten die uit de hoofdstukken Visie van Stienstra, Publiek en Politiek naar voren zijn 
gekomen zal getoetst warden of de visie van Stienstra bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid 
van het huisvestingsconcept. Orn dit te kunnen toetsen zal eerst meer uitgezocht moeten warden over 
de bovenstaande aspecten. 

Orn tot een uitwerking van deze aspecten te kunnen komen warden referentieprojecten geanalyseerd. 
Na de analyse komt het eerste aspect aan bod die voor een basis zorgt zodat het concept een eigen 
identiteit krijgt en vooral meet houden . Het concept mag geen mengelmoesje warden van functies en 
branches, maar voor de consument volstrekt helder zijn als het centrum voor mobiliteit en alles wat 
daarmee te maken heeft. 

Deze helderheid zal uit de branchemix naar voren komen. Daarom vormt de branchemix het tweede 
aspect voor de opbouw van het 'Product' ; deze zal er voor zorgen dat het concept voor de consument 
attractief, compleet en vooral onderscheidend is. Het concept moet uniek warden: unieke 
eigenschap(pen) van het concept, waardoor het concept zich onderscheidt van vergelijkbaar aanbod 
in de markt. 
Orn het concept tot iets unieks te maken, zal ook de fysieke vormgeving van het concept, het derde 
aspect, van belang zijn. De fysieke vormgeving , ook wel de ruimtelijke vormgeving genoemd, beslaat 
de omvang van het gebouw, de hoofdvormgeving, de routing enzovoort. Deze onderdelen dragen bij 
aan de helderheid en herkenbaarheid van het concept voor de consument. 

Re1atoe 

Relat,e 

lodirecte relat1e r - - - - - - - - - - - - -, 
I I 
I I 
I I 

Figuur 30. De relatie tussen de afzonderlijke factoren . 

In de bovenstaande figuur is te zien dat het Product wordt be'i'nvloed door het Publiek, de Politiek en 
door de Plaats. De uitgangspunten die voort komen uit het hoofdstuk Publiek en Politiek warden 
gebruikt bij de opbouw van de brancheringsmix en de fysieke vormgeving. In de volgende paragraaf 
warden de uitgangspunten nogmaals beschreven. 
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7.2 Uitgangspunten product afkomstig uit visie en criteria Publiek en Politiek 

Stienstra heeft op het product een bepaalde visie zoals is beschreven in het hoofdstuk Visie van 
Stienstra. Net zoals de criteria Publiek en Politiek van invloed zijn op de Plaats, vormt de Visie van 
Stienstra het uitgangspunt voor het Product. De uitgangspunten warden opgenomen in de uitwerking 
van dit hoofdstuk. 

De locatie in Heerlen is 
22.000 m2 groat waarvan 70 
% bebouwbaar is. 

De branchemix bestaat uit: 
- hardware 
- software 
- service en leisure 

Het circa 24 meter hoge 
gebouw is opgebouwd uit 
twee delen. Een blok met 
daarin zo'n14.500 vierkante 
meter bruto vloeroppervlakte, 
verdeeld over 6 verdiepingen, 
waarin winkelruimten 
ge"integreerd warden met 
showrooms. Het tweede blok, 
gelegen aan de achterzijde, 
heeft op de begane grand 
ongeveer 4000 m2 b.v.o. aan 
werkplaatsen en biedt 
autoverkeer directe toegang 
en parkeerfaciliteit tot de 
verschillende etages, zo ook 
tot het parkeerdak (6° 
verdieping) waarop een 
horecavoorziening 
(restaurant) gerealiseerd 
wordt met een aantrekkelijk 
uitzicht. 

Figuur 31. Uitgangspunten uit 
Visie van Stienstra 

7.3 Referentieprojecten 

7.3.1 lnleiding 

Productgroep auto's 
grootste aandeel binnen 
branchemix. Motoren, 
brom-snorfietsen en 
fietsen kleiner aandeel. 
Positionering afstemmen 
op modaal-plus inkomen 
en productenaanbod op 
doelgroep modaal-min 
en hoger. 
Kwalitatief hoogwaardige 
branchemix, geen 
prijsvechter. Vergelijkend 
winkelen mogelijk 
maken . Sterk 
persoonsgebonden 
artikelen nodig . 
Kwalitatief 
occasionbeleid en after 
sales. 
One stop-shopping en 
nuttig vrijetijdsgebruik 
mogelijk maken . 
Merkbeleving/emotie 
trekt de consument naar 
concept. 
lnspelen op 
koopmotieven van de 
consument. 

Figuur 32. Uitgangspunten 
uit Publiek 

Goede invulling ruimten 
en sfeer/merkbeleving in 
showroom. Op de 
showroomvloer warden de 
kostbare en ingrijpende 
besluiten genomen. 
Concurrentie voor de 
dealers: werken aan 
service en kwaliteit van de 
after sales door b.v. de 
wachttijd aangenamer te 
maken. 
Samenstellen branchemix 
word! eenvoudiger. 
Minimaal eenmaal per 
seizoen koopzondag en 
eventueel koopavond 
instellen . Effecten meten 
en openingstijden hierop 
afstellen . 
Bij samenstelling 
branchemix rekening 
houden met overlap 
aanbod van winkels: 
beperken van 
concurrentie 

Figuur 33. Uitgangspunten uit 
Politiek 

Orn tot een uitwerking te komen van het Product kan gebruik warden gemaakt van de informatie die al 
voor handen is. Uit bestaande verschijningsvormen in de retailmarkt en mobiliteitsbranche komen 
aandachtspunten naar voren voor de invulling van de drie aspecten. 
Bij deze verschijningsvormen horen praktijkvoorbeelden waar projectspecifieke kenmerken uit naar 
voren komen. Referentieprojecten warden deze praktijkvoorbeelden genoemd. De referentieprojecten 
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geven sterke en zwakke punten aan, die bij de ontwikkeling van het concept overgenomen 
respectievelijk niet overgenomen moeten warden. 
Uit de kenmerken, sterke en zwakke punten worden basisideeen gevormd die van dienst kunnen zijn 
bij de uitwerking van de drie aspecten: merkenarchitectuur, branchemix en fysieke vormgeving. 

Bekend is dat het concept gerealiseerd moet worden op een PDV/GDV-locatie. Deze voorwaarde 
heeft ertoe geleid dat de verschijningsvormen en bijbehorende referentieprojecten gezocht moeten 
worden in concepten die op PDV/GDV-locaties voorkomen. 

De referentieprojecten zijn ook allemaal centra die ontwikkeld zijn op basis van een thema en in het 
hedendaagse aanbod in Nederland voorkomen. De verschijningsvormen woonmall, megastores, 
outlet centra en meubelboulevards worden behandeld. Voor de mobiliteitsbranche zijn concepten 
gezocht die (gedeeltelijk) als referentieproject voor het huisvestingsconcept kunnen dienen. 
Onderstaand warden de kenmerken van de verschijningsvormen en de referentieprojecten in de 
retailmarkt uitgewerkt. Daarna warden de verschijningsvormen en referentieprojecten van de 
mobiliteitsbranche beschreven. 

7.3.2 Verschijningsvormen in de retailmarkt 

De mall + megastores. 

Een Mega-mall is bijvoorbeeld Centro in Oberhausen (Duitsland). Zo'n Mega-mall kennen we in 
Nederland nog niet. Nederland bezit wel malls, maar ze hebben niet de grootte om te behoren tot een 
Mega-mall. Het type mall heeft een aantal aandachtspunten, de belangrijkste warden hieronder in een 
tabelvorm beschreven en ze zijn verder uitgewerkt terug te vinden in bijlage 10. Een aantal zaken in 
de tabel zijn voort gekomen uit het boek Machine en Theater (ontwerpconcepten van 
winkelgebouwen) Dion Kooijman, 1999. 

Verschllnlnasvorm Kenmerken 
Een vloeroppervlak van 74.000 m2 nodig volgens Amerikaanse begrippen. 

Mall en Meoastores De hoofdvorm: het belangrijkste kenmerk waarmee een mall valt te typeren. 
De relatie binnen-buiten: 'binnen' en 'buiten' zijn immers vaak werelden van verschil. 
'Verblijf: alle kenmerken die door de consument gezien moeten warden, die vaak het luxe 
aanzien van de mall onderstrepen en bedoeld ziin am het verbliif te verlenoen. 
Doorstromino: de consumenten moeten in principe de oehele winkel onder ooen kriioen. 
Uit het zicht: (functionele) kenmerken van de mall die perse uit het zicht moeten blijven omdat ze 
afbreuk doen aan het imago of waardoor de concentratie op het winkelen verloren gaat. Aanvoer 
van producten voor de winkels dienen oescheiden te ziin van de verkoop. 
In verband met de circulatie binnen de mall en de mogelijkheden tot 'vergelijkingsaankopen' zijn 
minimaal twee anchorstores, of anders gezegd trekkers, nodig. 
Door het grate aandeel van de trekkers ligt de basis van de concentratie in het middelhoge 
segment met uitlopers naar zowel het lage als het hoge segment. De geografische marktkansen 
liggen doorgaans primair regionaal en secundair bovenregionaal. 
De architectuur krijgt een minder zelfstandige betekenis. lnterieurontwerp neemt grotendeels de 
plaats in van de architectuur. Wat gezien de gesloten gevels en de summier uitgeruste 
parkeerterreinen aan de buitenkant overblijft. is de naamgeving van de mall. Vanwege de 
lanosriidende auto's wordt de 'leesbaarheid' van het winkelcentrum een orobleem. 
Afwisseling is een belangrijke eis. Afwisseling in de vorm van thema's en ondergebracht in 
uiteenlopende (bouwkundige) vormen zoals winkels, boetiekjes, kraampjes, stalletjes, markthallen 
enzovoort. 
De ingang van de mall moet doorzicht geven op wat erna komt, nieuwsgierig maken. 
Spel en eten is niet geslachtsgebonden, dit heeft de interesse van man en vrouw. Er bestaan 
namelijk nogal typische vrouwenwinkels en typische mannenwinkels. Foodcourts dienen centraal 
gelegen te zijn, bij voorkeur op de hoogste verdieping. Dan is er in elk geval een reden am oak 
boven in de mall te komen. 

Tabel 12. Aandachtspunten van de Mall en Megastores als verschijningsvorm. 
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Outlet Centra 

Van de Outlet Centra zijn ook een aantal aandachtspunten in tabelvorrn opgezet. 

VerschiininQsvorm Kenmerken 
Volgens de actuele definitie in de Verenigde Staten is een Factory Outlet Centre een winkelcentrum 
met een verkoopoppervlak van tenminste 4650 m2, met tenminste vijf merkartikelenfabrikanten met 
winkels voor directe fabrieksverkoop en dat voor 50 tot 75 % uit factory outlets bestaat. 

Outlet Centra Het meest onderscheidende kenmerk van dit nieuwe concept is dat een aanlal fabrikanten, bij elkaar 
oo Mn locatie, er een eiaen winkel heeft. 
Het primaire verzorgingsgebied ligt op 40-120 km afstand van het outlet-centre. Regelmatige 
bezoekers (wekelijks) zijn afkomstig binnen een straal van 40 kilometer. Minder regelmatige 
bezoekers zijn bereid tot wel 200 km te reizen. 
Het vloeroppervlak kan varieren tussen de 4.500 m2 tot 37.000 m2. Er bestaan enkele uitschieters in 
de Verenigde Staten van 140.000 m2. Gemiddeld is het vloeroppervlak circa 14.000 m2 groat. Orn 
de aantrekkinqskracht le verqroten is er voldoende horeca en ziin er diensten noodzakelijk. 
Met een FOG trekt men jaarlijks 1 miljoen of meer bezoekers. Een FOG is een katalysator voor het 
oooana brengen van bezoekersstromen naar een regio. 
Discounting en met name een discount-uitstraling vernielt merken: in een outlet centre moet de 
oriis/kwaliteitverhoudinq steeds aecommuniceerd warden, niet alleen de oriis. 

Tabel 13. Aandachtspunten van de Outlet Gentra als verschijn ingsvorm. 

De woonboulevard 

De woonboulevard laat een clustering van vergelijkbare winkels zien op een perifere locatie. 
De woonboulevard is in een opzicht waarschijnlijk -rneer dan de mall - de voortzetting van het 
winkelcentrum uit de jaren vijftig en zestig. Het winkelcentrurn probeerde een (stads) centrum te zijn in 
de suburbane gebieden. De naam 'woonboulevard' suggereert de aanwezigheid van een 
grootstedelijk stadscentrurn. De ruimtelijke vorrn bestaat uit zowel solitaire vestigingen als 
gegroepeerde winkels. 

Verschijnlngsvorm Kenmerken 
De gemiddelde maatvoering van een 'boulevard' bedraagt volgens het IMK 20.000 a 25.000 m2 
b.v.o. (bruto vloeroppervlak). Een maat onder de 15.000 m2 lijkt niet gewenst le zijn, omdat dan 
aan de consument te weinig diversiteit kan warden geboden. Bij concentraties van boven 25.000 
m2 kan duplicering zijn intrede doen. Op basis van huidige ervaringen kan indicatie warden 
gegeven dat 80 a 85 % van de omzet op de boulevards wordt behaald door bestedingen van 
mensen die binnen een straal van 20 km wonen. In di! gebied moeten dan wel minimaal 400.000 
mensen wonen. 

Meubelboulevards De woonboulevard is de voorloper van de huidige woonmalls. De woonboulevard bestaat 
voornameliik uit arootschaliae winkels aanaevuld met wat kleinere winkels en horeca. 

Tabel 14. Aandachtspunten van de Woonboulevard als verschijningsvorm. 
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7.3.3 Referentieprojecten in de retailmarkt 

De referentieprojecten in de retailmarkt zijn allemaal vrij recent ontwikkeld. Het gaat dan om Woonmall 
Alexandrium Ill te Rotterdam, Villa Arena te Amsterdam, Haaglanden Megastores te Den Haag, 
Centro Oberhausen in Duitsland, de Factory Outlet Centre te Roermond en de Woonboulevard te 
Heerlen. Deze projecten zijn gelegen op PDV/GDV-locaties. Het zijn voorbeelden van de hierboven 
uitgewerkte concepten met de bijbehorende kenmerken. In de onderstaande tabel wordt een beknopte 
toelichting gegeven na het bezoeken van deze projecten. 

Proiect Merkenarchitectuu r Branchemix Fysieke vormgeving 
Woonmall Alexandrium Ill Naam mall 50 woonwinkels Betaald parkeren 
Rotterdam Naam winkels Kinderopvang, videotheater, Slecht bereikbaar parkeerdak 

Naam producten garderobelockers, pi nautomaat, Lineaire/haltervorm met in het 
openbare toiletten midden een atrium, meerlaags 
Vijf kleine koffiecorners (drie verdiepingen) 
Chinees-japans restaurant Introvert en extrovert 
60.000 m2 (vvo) groot Moderne uitstraling/sfeer 
Concurrentie binnen branchemix Goede bewegwijzering 
groot. 

Villa Arena Naam mall 80 woonwinkels Betaald parkeren 
Amsterdam Naam winkels 75.000 m2 (vvo) groot Overzichtelijke/veilige 

Naam producten Kinderopvang, informatieve diensten parkeergarage 
op het gebied van wonen Introvert 
6 kleine horecacorners en 1 L-vormig met een atrium in het 
'zwevende' Delifrance midden 
Concurrentie binnen branchemix Meerlaags (3 verdiepingen) 
groot. Winkels op verdiepingen niet 

zichtbaar 
Zeer moderne uitstraling/sfeer 
Slechte bewegwijzering (binnen 
en buiten) 

Haaglanden Megastores Naam megastores 82.000 m2 (wo) groot Gratis parkeren 
Den Haag Naam winkels Branchemix niet sterk: wonen, leven Goed bereikbaar parkeerdak 

Naam producten en alles voor de dagelijkse behoefte: Introvert 
geen echt thema Meerlaags (3 verdiepingen) 
Meer dan 80 winkels Lineaire/haltervorm (500 meter 

lange straat) 
Goede bewegwijzering 
Sfeer is kleurrijk, vormgeving 
sober, saai. 

Centro Naam mall Voorbeeld van een Mega-mall Gratis parkeren. 
Oberhausen Naam winkels 70.000 m2 (netto verkoopoppervlak) Overzichtelijke/veilige 

Naam producten 200 winkels en 28 parkeergarage 
horecagelegenheden (Lineaire)/haltervorm als 
aangrenzend vrijetijdspark van hoofdvorm 
80.000 m2 Introvert en deels extrovert 
Horeca grotendeels geconcentreerd (horeca) 
Diverse horecagelegenheden zijn ook Meerlaags, 2 verdiepingen 
van buitenaf te bereiken, na Winkels op verdiepingen 
openingstijden Centro zichtbaar, sfeervolle aankleding, 

goede bewegwijzerina 
Factory Outlet Centre Naam centre 12.500 m2 (bi nnenkort uitbreiding Betaald parkeren 
Roermond Naam winkel/product naar 26.000 m2) Zeer ruime openingstijden 

55 winkels incl. horeca Extrovert, solitaire winkels 
overdekte speeltuin, kluisjes, (eenlaags) 
pinautomaat, horeca Mc Donald's Historische sfeer (oude kazerne) 

Goede bewegwijzering 
Koppeling met winkels 
binnenstad 

Woonboulevard Heerlen Naam boulevard 45.000 m2 winkels, waaronder Gratis parkeren op maaiveld 
Naam winkel 20.000 van IKEA is. Ruime openingstijden 
Naam producten Branchering bestaat uit meubelzaken Extrovert, solitaire winkels 

aangevuld met keukenspecialisten, Goede bewegwijzering 
bouwmarkten, tuincentrum en horeca Geen eenduidige steer 
Heeft een regionaal Goede zichtlocatie vanaf de 
verzorgingsgebied (maar ook stadsautobaan. 
Duitsland en Belgie) 

Tabel 15. Referentieprojecten in de retailmarkt. 
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Na een bezoek aan de referentieprojecten zijn in de tabel de verschillende aspecten, die 
geconstateerd werden, uitgewerkt. Het gaat om de opbouw van de merkenarchitectuur van het 
project, hoe de branchemix eruit ziet en de kenmerken van de fysieke vormgeving . Deze punten 
resulteren in sterke en zwakke punten. Voor het ontwikkelen van het huisvestingsconcept is het 
noodzakelijk de sterke punten in overweging te nemen of ze aantrekkelijk zijn om voor het 
huisvestingsconcept. 
De zwakke punten zijn evenmin belangrijk, hier dient rekening mee gehouden te warden, dat deze 
fouten niet binnen het huisvestingsconcept worden gemaakt. 

De aandachtspunten voor het concept zijn: 

• Merkenarchitectuur. 

De merkenarchitectuur bestaat bij alle projecten uit de opbouw: 
De naam van het project (bijvoorbeeld Woonmall Alexandrium Il l) gevolgd door de winkelnaam 
(bijvoorbeeld Mijnders Meubelen) en tot slot de productennaam (zoals Leolux) . 
Uitzondering hierop is het Factory Outlet Centre. 
Hier ontbreekt de winkelnaam omdat het merken zijn die direct door de fabrikant aangeboden 
warden. Bij de ontwikkeling van het concept is het, gezien de merkenarchitectuur van de 
referentieprojecten , aan te raden dezelfde opbouw te gebruiken. 

• Branchemix. 

De branchemix bestaat bij de referentieprojecten voornamelijk uit woonwinkels of overwegend 
kleding (CentrO). Echter is bij de Haaglanden Megastores een mengelmoes van wonen, leven en 
alles voor de dagelijkse behoefte aangetroffen. Dit maakt de .branchering van Haaglanden erg 
chaotisch. Bij het ontwikkelen van het huisvestingsconcept is het belangrijk rekening te houden 
met een branchering die op elkaar aansluit en niet verschillende thema's behelst. Het thema 
mobiliteit zal dan ook niet aangevuld moeten warden met andere thema's , grote winkels of 
trekkers die totaal niet gerelateerd zijn aan het thema mobiliteit. 
Horecavoorzieningen zijn bij Villa Arena en Centro Oberhausen het beste geregeld, er is bij deze 
concepten veel aandacht besteed aan de vormgeving van deze voorzieningen. Wanneer bij het 
ontwikkelen van het huisvestingsconcept aandacht wordt besteed aan de vormgeving, zal de 
aandacht van de consument sneller warden getrokken, wat oak weer gunstig is voor de omzet. 

Figuur 34. 'Zwevende horeca' bij Villa Arena. 

• Fysieke vormgeving (omvang) . 

De grootte van de projecten varieert nogal. De vraag is hoe groot het te ontwikkelen 
huisvestingsconcept ongeveer moet worden zodat het aan de behoefte van de consumenten kan 
voldoen. Bij de malls (Alexandrium Ill en Villa Arena) is de concurrentie redelijk groat, het 
verhuurbaar vloeroppervlak van de mall varieert van 60.000 m2 tot 82.000 m2. In de vorige 
paragraaf is bij de woonboulevards vermeld dat wanneer het bedrijfsvloeroppervlak van de 
boulevard groter wordt dan 25.000 m2 duplicering kan optreden. Dit is het geval bij de malls, ze 
hebben een groat verzorgingsgebied nodig . Vaak is dit regionaal en bovenregionaal. Dit geldt oak 
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voor de outletcentra. De woonboulevards hebben daarentegen tot op heden een lokaal of op 
kleinere schaal regionaal verzorgingsgebied . 
Het te ontwikkelen huisvestingsconcept zal daarom qua omvang en verzorgingsgebied meer lijken 
op de woonboulevard dan op de mall of het outletcentre. De omvang van het huisvestingsconcept 
is mede afhankelijk van de branchemix. In ieder geval kan voor de fysieke vormgeving van het 
concept een bedrijfsvloeroppervlakte van ongeveer 25.000 m2 meegenomen warden wil men een 
aanbod vinden waarin de consument vergelijkend kan winkelen, maar waar zo weinig mogelijk 
duplicatie voorkomt. 

• Fysieke vormgeving (hoofdvormgeving). 

Uit de tabel is te constateren dat de overdekte centra altijd meerlaags zijn. Minimaal twee 
verdiepingen en meestal zelfs drie verdiepingen. Het is ook verklaarbaar vanwege de grootte van 
het verhuurbare vloeroppervlak. Wanneer slechts een bouwlaag wordt toegepast zal de 
consument behoorlijke afstanden af moeten leggen tussen de winkels, zeker bij de 
vloeroppervlakten die bij malls warden gebruikt. Zoals het hoofdstuk Publiek beschreef, heeft een 
gedeelte van de doelgroep behoefte aan een prettig verblijfsklimaat. De woonboulevards en outlet 
centra voldoen hier niet aan vanwege de solitaire gebouwen. Ze bieden de consument geen 
bescherming tegen weersinvloeden, de malls voldoen hier wel aan. Wanneer de omvang van het 
huisvestingsconcept rand 25.000 m2 bruto vloeroppervlak ligt, kan men dit vergelijken met de 
grootste IKEA-vestiging. Het kenmerk van IKEA is dat het vaak een een-of tweelaags gebouw is. 
Hier wordt echter wel gebruik gemaakt van een looproute, zodat de consument door het hele 
gebouw geleid wordt. 
Voor het huisvestingsconcept zouden dus twee typen voor de fysieke vormgeving mogelijk zijn. 
Men kan de fysieke vormgeving van een mall (twee of drie verdiepingen met een lineaire / 
haltervorm) of van een IKEA (een-of tweelaags met looproute) als basis voor het 
huisvestingsconcept gebruiken. De referentieprojecten zijn zowel extrovert maar vaak oak 
introvert. Voor de ontwikkeling van het concept moet bekeken warden aan de hand van de 
branchemix of er gekozen wordt voor een introverte- of extroverte vormgeving . 

Figuur 35. Lineaire vormgeving Haaglanden Megastores. Figuur 36. Lineaire vormgeving Alexandrium Ill. 

• Fysieke vormgeving (parkeren). 

Het gratis of betaald parkeren wordt bij de referentieprojecten op het dak, in een parkeergarage of 
op maaiveld aangeboden. Het parkeren op maaiveld komt voor bij de projecten waarin de 
afzonderlijke winkels solitair (zoals op de woonboulevards en outlet centra) gevestigd zijn . 
Voor het parkeren op maaiveld is ruimte nodig. Wanneer er gekozen wordt voor een 
parkeergarage zal rekening gehouden moeten warden met veiligheid en de bouwkosten. 
Bij parkeren op het dak zal een goede oprijroute gerealiseerd moeten warden, bij Alexandrium Ill 
heeft men van de oprijroute naar het parkeerdak een architectonisch onderdeel van het gebouw 
geprobeerd te maken. 

Echter is deze oprijroute zeer ongemakkelijk en zullen veel bezoekers deze route bij het volgende 
bezoek niet meer gebruiken. 
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Figuur 37. Oprijroute Alexandrium 111, 
verkeerde vormgeving, le bochtig en smal. 

• Fysieke vormgeving (sfeer/beleving). 

Figuur 38. Parkeerdak Haaglanden Megastores 
met goede, ruime oprijroute (links). 

Sfeer/belevingsfactor is bij het merendeel van de concepten goed , alleen bij de Haaglanden 
Megastores is deze wat minder aansprekend . Hier is te veel gebruik gemaakt van schreeuwende 
kleuren en de vormgeving is sober. De sfeer/beleving moet passen bij de architectuur van het 
gebouw en het thema. 

Figuur 39. Centro Oberhausen. 
aansprekende sfeer. 

• Fysieke vormgeving (bewegwijzering). 

Figuur 40. Haaglanden Megastores, 
minder aansprekende sfeer en een sobere vorrngeving . 

De bewegwijzering is overal overzichtelijk en goed geregeld. Alleen bij Villa Arena ontbreekt deze 
grotendeels. De bewegwijzering kan themagericht zijn . 
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7.3.4 Verschijningsvormen in de mobiliteitsbranche 

Nederland heeft een tweeledig aanbod op het gebied van auto's. Er zijn autoboulevards te vinden en 
vestigingen die verspreid liggen, soms in binnensteden, aan de rand van de steden, in dorpen of op 
bedrijventerreinen. De autoboulevards bestaan uit stand-alone vestigingen van autodealers, vaker 
aangevuld door universele garagebedrijven en gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld 
schadebedrijven, accessoirezaken enzovoort) . De huidige autodealers voeren een of meerdere 
merken onder de dealernaam. Wei werd tot nu toe een fysieke scheiding noodzakelijk geacht door de 
fabrikant/importeur. 

In de aanleiding in hoofdstuk 1 werd bekend gemaakt dat de zogenoemde instore marketing van de 
autodealers veel van hetzelfde, productgericht en vaak ondermaats klantgeorienteerd is. 
Autofabrikanten denken namelijk te veel in markten, retailers echter in mensen. Helaas is dat op 
autodealer-niveau niet veel anders. 
De betoonde dienstverlening staat overigens vaak niet in overeenstemming met het aankoopbedrag 
dat de klant op tafel moet leggen voor een nieuwe auto of een onderhoudsbeurt. Er is de afgelopen 
jaren - al of niet op aandringen van de importeur - teveel ge"i"nvesteerd in stenen en glas en veel te 
weinig in de marketingtools - in het bijzonder de communicatie - er omheen. 
"Omdat de soms best aanwezige meerwaarde niet wordt overgebracht naar de - potentiele - klant, 
blijft er voor die consument niets anders over dan naar de beste prijs te zoeken. Het klinkt gek, maar 
de hoogste toegevoegde waarde binnen de autobranche is vaak de laagste prijs!". 
Vanuit retailperspectief is de positie van het huidige autobedrijf de volgende: "autobedrijven zitten 
vanuit een retailstandpunt gezien in een neerwaartse spiraal. Omdat er weinig tot geen 
onderscheidend vermogen is , gaat de klant shoppen. En omdat het uit te geven bedrag dermate hoog 
is en er dus een sterke emotie bij de aankoop van een auto speelt, zal dat shoppen alleen maar 
toenemen. Met een minder actief retailbeleid wordt het autokopen door de consument als activiteit 
gezien die steeds minder lokaal gebonden is. De klant wordt toegetrokken naar die locatie waar hij of 
zij de beste (merk)beleving denkt te ondergaan. 

Voor het ontwikkelen van het huisvestingsconcept kan als conclusie warden meegenomen dat de 
autodealers meer aandacht moeten besteden aan de dienstverlening, merkemotie/beleving en 
service. Ze moeten meer gebruik maken van de voorbeelden in de retail. De retail denkt meer in 
rnensen . Er moet in ieder geval voor gezorgd worden dat de consument het huisvestingsconcept als 
het aantrekkelijkste aanbod in zijn regio ervaart. De merkbeleving zal een grate rol gaan spelen hierin. 

7.3.5 Referentieprojecten in de mobiliteitsbranche 

Van het aanbod kan men leren. Na grondig onderzoek op het internet kan geconcludeerd worden dat 
er in het buitenland (de Verenigde Staten, Australie en Engeland zijn gescreend) hetzelfde aanbod in 
de autobranche geldt als in Nederland. 
Het gaat voornamelijk om stand-alone vestigingen waar een of meerdere merken warden verkocht. 
Af en toe treft men een clustering van autodealers aan, vergelijkbaar met de autoboulevard in 
Nederland. Duidelijk is dat het in deze vestigingen alleen maar gaat om de autoverkoop (en het 
bijbehorende onderdelen en het kleine assortiment aan accessoires) en er geen verdere aandacht 
wordt besteed aan extra diensten en services die een aanvulling kunnen vormen op de 
mobiliteitsbranche. 

Echter wordt geconstateerd dat er steeds meer ontwikkelingen optreden met betrekking tot de 
verkoop van auto's vanuit andere distributiekanalen. In Spanje verkoopt El Corte Ingles, de 'Spaanse 
V&D', via internet en warenhuisvestigingen rninstens twintig merken auto's. Ook supermarkten 
houden zich af en toe bezig met de verkoop van automobielen. 
Alleen in Duitsland en in Nederland zijn andere aanbodsvorrnen met betrekking tot de 
rnobiliteitsbranche geconstateerd. Deze warden in de onderstaande tabel als referentieproject 
uitgewerkt. Een uitgebreide toelichting op de projecten is terug te lezen in bijlage 11. 

In bijlage 11.4 is ook nog het concept Autostad Cardoen in Belgie te vinden. Deze wordt niet 
opgenomen in de tabel vanwege het feit dat het geen goed referentieproject is voor de ontwikkeling 
van het huisvestingsconcept. Het concept is alleen uniek omdat het een andere verkoopmethode 
heeft. Ze verkopen nieuwe auto's uit voorraad. Er kan dus niet gesproken warden over opties of 
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andere kleuren. De auto's zijn goedkoper dan bij de reguliere dealer en kunnen bijna direct warden 
afgeleverd . Men heeft dus geen wachttijd. Het concept laat zich omschrijven als een prijsvechter en is 
daarom geen goed referentieproject voor het huisvestingsconcept. Omdat het toch een vreemde eend 
in de bijt is binnen het aanbod in de mobiliteitsbranche is, wordt het concept uitgebreid beschreven in 
bijlage 11.3. 

Project Merkenarchitectuur Branchemix Fysieke omgeving 
Kohl Aachen Naam concept Branchemix is goed, maar redelijk Niet veel parkeerruimte 
Duitsland Gedeeltelijk naam summier. Omgeving heeft geen goede 
(Bijlage 11.1) winkels Zeer exclusief restaurant uitstraling 

Naam producten Motoren en BMW-auto's hebben de Geen duidelijke entree 
overhand binnen Kohl Naam van het restaurant 

origineel ('Kohl'ibri) 
Rommelige indeling (vooral 
meerlaaose qedeelte) 

Autostadt Wolfsburg Naam concept Branchemix bestaat uit voornamelijk Gratis parkeren 
Duitsland Gedeeltelijk naam automerken en leisure/fun Goed bereikbaar, ook het 
(Bljlage 11.2) winkels Niet gericht op verkoop maar op fun: parkeren 

Naam producten pretpark. Goede bewegwijzering 
Veel entertainment. merkbeleving Solitaire gebouwen/paviljoens 
Educatieve en informatieve factoren Entreegeld betalen 
aanwezig Themagerichte steer/ 

aankleding 
Architectonisch aangelegd 
park tussen de pavilioens 

Peugeot Experience Naam Grootte van het gebouw: 6000 m2 Gratis parkeren voor de deur 
Breukelen concept/product Het is een productadviescentrum Gebouw is uitnodigend, 
(Bijlage 11.3) voor Peugeot. architectuur past bij het 

Hoofdonderdeel is auto's, maar er concept 
zijn ook Peugeot-fietsen en Concept is innovatief voor 
accessoires enzovoort Nederland 
Branchering beperkt zich tot Entreepartij is voorzien van 
Peugeot-producten merkbeleving, overig deel van 
lnformatief het concept is chaotisch 

Goede ligging, direct aan de 
snelweg, zichtlocatie 
Introvert aan snelwegzijde en 
extrovert aan 
bedrijventerreinziide 

Tabel 16. Referentieprojecten in de mobiliteitsbranche. 

Na een bezoek aan de referentieprojecten zijn in de tabel de verschillende aspecten, die 
geconstateerd werden, uitgewerkt. Het gaat om de opbouw van de merkenarchitectuur van het 
project, hoe de branchemix eruit ziet en de kenmerken van de fysieke vormgeving. Deze punten 
resulteren in sterke en zwakke punten. Voor het ontwikkelen van het huisvestingsconcept is het 
noodzakelijk de sterke punten in overweging te nemen of ze aantrekkelijk zijn voor het 
huisvestingsconcept. De zwakke punten zijn evenmin belangrijk, hier dient rekening mee gehouden te 
word en, dat deze fouten niet binnen het huisvestingsconcept warden gemaakt. 

De aandachtspunten voor het concept zijn: 

• Merkenarchitectuur. 

Bij de referentieprojecten in de retailmarkt is de opbouw die het meeste voorkomt al beschreven. 
Gezien de merkenarchitectuur van de referentieprojecten in de mobiliteitsbranche zal deze 
opbouw gehandhaafd blijven en gebruikt warden bij de ontwikkeling van het innovatieve 
huisvesti ngsconcept. 

• Branchemix. 

Ten aanzien van de branchemix komt uit de referentieprojecten naar voren dat het 
referentieproject Kohl in Aachen een goed voorbeeld is voor het concept. Echter blijkt tijdens het 
bezoek aan Kohl dat het huisvestingsconcept groter moet warden wil het de consument een 
totaalaanbod bieden. Bij Kohl gaat het voornamelijk om auto's (alleen BMW en Mini) en motoren 
(met accessoires). 
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Figuur 41 . Kohl Aachen, BMW-motoren verkoop. Figuur 42. Kohl Aachen, BMW-verkoop. 

Ten aanzien van de branchering van de drie referentieprojecten zijn een aantal opvallende zaken 
te noemen die als voorbeeld gebruikt kunnen warden voor de ontwikkeling van het 
huisvestingsconcept. Dit zijn bij Kohl in Aachen de volgende onderdelen: 

de kiosk met een koffiecorner en tijdschriftenaanbod; 
de kledingshop met een exclusieve uitstraling; 
de stand van AC Schnitzer Tuning. 

Figuur 43. De kiosk bij Kohl in Aachen. Figuur 44. De kiosk bij Kohl in Aachen. 

Figuur 45. De kledingshop bij Kohl in Aachen. Figuur 46. De tuningstand van AC Schnitzer bij Kohl. 

Bij Autostadt zijn dit de volgende onderdelen: 
de Chardonnay Weinstube en het Movenpick Restaurant 
de kinderwereld, kinderopvang 
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Figuur 47. Chardonnay Weinstube. 

Figuur 48. Movenpick Restaurant. Figuur 49. Kinderwereld. 

• Fysieke vormgeving (omvang). 

Ten aanzien van de omvang kan geconstateerd worden dat de omvang van Kohl (grootte niet 
bekend, geschat op 5000 m2) en de omvang van de Peugeot Experience (6000 m2) te klein is 
voor het te realiseren concept. Dit werd indirect ook al in de referentieprojecten van de retailmarkt 
genoemd. Het project Autostadt kan niet goed worden vergeleken met de andere twee projecten 
omdat het bestaat uit allemaal solitaire gebouwen. 

• Fysieke vormgeving (hoofdvormgeving) . 

Wanneer de hoofdvormen aangehouden worden die opgegeven zijn bij de malls, dan komt bij het 
project Kohl de lineaire hoofdvorm terug. Autostadt heeft een clustervorm, het park is het centrale 
punt en erom heen zijn de solitaire gebouwen geplaatst. De Peugeot Experience heeft niet echt 
een hoofdvorm, het gebouw is namelijk geheel benut voor de uitstalling van Peugeotproducten. 

• Fysieke vormgeving (parkeren). 

Het parkeren is bij alle drie de referentieprojecten op het maaiveld en is gratis. 
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• Fysieke vormgeving (sfeer/beleving) 

Het toppunt van merkbeleving kan terug warden gevonden in Autostadt. Het is ook vrij logisch omdat 
de automerken zich binnen dit project willen profileren. Het kan ook totaal niet met een reguliere 
autoshowroom warden vergeleken. Alleen het Volkswagenpaviljoen heeft een echte showroom waar 
ook verkoop plaats vindt. Bij de Peugeot Experience in Breukelen is deze merkbeleving alleen 'gelukt' 
in het eerste gedeelte van de begane grand van het concept. Bij Kohl in Aachen tref je weinig 
merkbeleving en sfeer aan. 

Figuur 50. Merkbeleving Bentley 
auto hangt tegen wand. 

Figuur 51. Merkbeleving Seat 
wandafwerking met spiegels. 

Figuur 52. Merkbeleving Skoda, wekt 
nieuwsgierigheid op, men kan door 
de galen kijken naar de auto. 

Figuur 53. Merkbeleving Audi, houten TT. Figuur 54. Merkbeleving dashboards van Audi en VW. 

Figuur 55. De begane grond van de Peugeot Experience. 
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• Fysieke vormgeving (bewegwijzering) 

Figuur 56. Bewegwijzering bij Kohl. Figuur 57. Bewegwijzering bij Autostadt. 

7 .3.6 Uitgangspunten voor drie aspecten 

Voor de drie aspecten zijn aan de hand van deze gegevens uit de retailmarkt en mobiliteitsbranche 
een aantal uitgangspunten te noemen. 

Uitgangspunt voor de merkenarchitectuur. 

• Gebruik maken van de opbouw van de merkenarchitectuur in de vorm van de projectnaam, de 
winkelnaam en tot slot de productnaam. 

Uitgangspunten voor de branchemix. 

• Twee trekkers (anchorstores) nodig; 
• Typische vrouwenwinkels toevoegen om ook bij deze groep consumenten interesse te wekken; 
• Foodcourts centraliseren, bij voorkeur op de hoogste verdieping; 
• Branchering moet op elkaar aansluiten en het thema mobiliteit niet uit het oog verliezen; 
• Omvang van 25.000 m2 bruto vloeroppervlak gebruiken als basis voor de omvang; 
• Autodealers moeten meer aandacht besteden aan service en dienstverlening. Ze moeten meer in 

mensen denken. Zorgen voor meer merkbeleving en de consument een emotiegevoel geven bij 
de aankoop van het product; 

• Bij de opbouw van de branchemix moeten de volgende onderdelen meegenomen worden: 
Kiosk met koffiecorner en tijdschriften; 
Kledingshop met een exclusieve uitstraling; 
Stand van een tuning-merk behorend bij een dealermerk; 
Thematisch restaurant (passend bij de doelgroepen); 
Kinderopvang. 
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Uitgangspunten voor de fysieke vormgeving. 

• Omvang van 25.000 m2 bruto vloeroppervlak gebruiken als basis voor de omvang ; 
• Strategische plaatsing van de trekkers binnen het concept; 
• Afwisseling in de vorm van winkels , showrooms, boetiekjes, kraampjes , stalletjes enzovoort; 
• Foodcourts central iseren, bij voorkeur op de hoogste verdieping. Zorgen voor aantrekkelijke en 

opvallende horecavoorzieningen; 
• De ingang van het concept moet doorzicht geven op wat erna komt; 
• Het interieur van het concept is belangrijker dan de exterieurarchitectuur. De exterieurarchitectuur 

moet inspelen op het feit dat de 'leesbaarheid' van het concept vanuit een rijdende auto goed 
zichtbaar moet zijn; 

• De aanvoer van producten moet gescheiden zijn van de consumentenstroom; 
• Gebruik maken van een lineaire/haltervorm voor de hoofdvormgeving van het concept; 
• De steer/ beleving moet passen bij de architectuur van het gebouw en thema; 
• Bewegwijzering thematisch vormgeven. 
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7.4 Merkenarchitectuur van het concept 

De merkenarchitectuur is het eerste aspect dat van belang is voor de opbouw van het 'Product'. Zoals 
in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven moet het concept uniek warden. 
Orn het concept uniek te laten zijn en er voor te zorgen dat er geen 'overdekte autoboulevard' 
ontstaat, met een aantal aanvullende winkels enzovoort, zal een concept, waarbij alleen 
vloeroppervlakte-verhuur telt, niet gewenst zijn vanwege de beoogde duurzaamheid van het 
vastgoedobject. Orn te weten te komen hoe de opbouw van de branchemix en de fysieke vormgeving 
er uit moeten komen te zien, is een merkenarchitectuur van het concept noodzakelijk. 

Uit het hoofdstuk Publiek blijkt dat merkbeleving de consument aanspreekt en zal zorgen voor een 
positieve beoordeling van het concept. Voor de consument is een merknaam herkenbaar en het roept 
bepaalde gevoelens op. Orn het concept herkenning te laten oproepen bij de consument zal een merk 
gecreeerd moeten warden. 
Er zal heel wat gedaan moeten warden voordat er een sterk merk ontstaat. Vandaar de term 
merkenarchitectuur. Het is namelijk de vraag hoe het huisvestingsconcept qua merk opgebouwd kan 
warden uit de verschillende onderliggende merken. 
Gedacht kan warden aan een merknaam maar oak aan de structuur van merken wat het concept een 
bepaalde opbouw geeft, zoals bij de referentieprojecten in de retailmarkt is gebeurd. De merknaam 
kan iets suggereren over de voordelen van het concept, maar de naam kan ook abstract zijn. Een 
voordeel is het totaalaanbod op het gebied van mobiliteit, maar ook het one-stop shopping en de hoge 
kwaliteit en service. 

Het is in ieder geval belangrijk dat de consument de naam gemakkelijk kan onthouden en voor 
herkenning zorgt. De naam moet ook niet te lang zijn. Voorbeelden van zo'n merknaam zijn 'de 
Bijenkorf', 'Alexandrium', 'Ikea' . Een reclame of marketingbureau kan deze naam voor het concept 
bedenken. 

Het concept zal opgebouwd warden uit verschillende winkels / autodealers enzovoort die alien een 
andere (merk) naam hebben . 

• Gebruik maken van de opbouw van de merkenarchitectuur in de vorm van de projectnaam, de 
winkelnaam en tot slot de productnaam. 

In de vorige paragraaf kwam de opbouw van de merkenarchitectuur in de vorm van de 
referentieprojectnaam, de winkelnaam en tot slot de productnaam. De naam van het concept zelf is 
echter niet het belangrijkste onderdeel van de merkenarchitectuur. 

De naam van het huisvestingsconcept kan het paraplumerk vormen voor de samenvoeging van 
verschillende branches/productgroepen. In huidige termen kan men zeggen dater sprake is van 
"branding". Een Engelse definitie geeft dit als volgt aan: "a core set of values as umbrella that fits all 
your centres" . 
Voordeel van branding is dat de consument aan de hand van een aantal "fine and unique brand 
features" weet wat hij kan verwachten en baseert daarop zijn voorkeur voor een bepaald 
winkelconcept37

. Die voorkeur voor het huisvestingsconcept moet de consument krijgen door middel 
van de branding van het concept. 

Het hoofdstuk Publiek liet zien dat de doelgroepen emotie voelen bij de aankoop van bepaalde 
producten en diensten. Wanneer men hierop inspeelt, blijken de producten beter te verkopen. 
De producten en diensten moeten warden voorzien van een emotionele dimensie, waarmee ze zich 
kunnen identificeren, de 'brand identity' of in Nederlandse termen 'merkbeleving/identiteit' . 

37 Tijdschrift Shopping Centre News (april/mei 2000) pag.18 
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Het huisvestingsconcept wordt ingedeeld in vijf soorten merken, namelijk: 
1. het paraplumerk, de naam van het huisvestingsconcept; 
2. retailmerken (zoals Halfords, Delifrance) ; 
3. service/dienstenmerken (Avis, ING, Nationale Nederlanden); 
4. productmerken (Audi, Volkswagen, Sony, Philips); 
5. dealermerken (zoals Wealer, Motoport, Vogelzang). 

Retailmerken, service/dienstenmerken en productmerken kunnen ender een soort merk gevat warden, 
namelijk de A-merken. Een A-merk is een merk dat op veel plaatsen verkrijgbaar is en waarvoor veel 
landelijke reclame is gemaakt. Er blijven nag drie soorten merken over. 

De merkenarchitectuur ten behoeve van het huisvestingsconcept in relatie tot dealermerken (b.v. 
Wealer), retailmerken (b.v. Halfords), productmerken (b.v. Audi, Sony) kan warden opgezet volgens 
het onderstaande scenario. 
De toevoeging van dealermerken blijkt nodig te zijn (volgens Wealer). Elke auto-dealer heeft 
ge'fnvesteerd in zijn dealernaam en kan die niet zomaar afschrijven, voor de consument is het een 
legitimatie dat hij aan een vertrouwd adres is. 

[<-P-~rapl~-~~~)N~~~--H-uisvestingsc~~~;-ptl 

,----R-e_t_aL,ken :::.::::J c~"-'-"-L" 1 . i Se n,;:.1d1,d;;.n -;;;~;k~-;;:J 

Productmerk}J l~~tme}"k 2 [P~ductmerk 3 j 

Figuur 58. Merkenarchitectuur Model 1 

In dit model wordt de consument geconfronteerd met veel verschillende merksoorten, die op ieder hun 
eigen abstractieniveau opereren. 

Het is belangrijk dat wordt bekeken hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. Bijvoorbeeld Audi, 
Sony en Avis, stevige A-merken, geven het huisvestingsconcept de noodzakelijke stevigheid. 
De plaatselijke dealer geeft 'stevigheid' hoofdzakelijk alleen aan zijn bestaande klanten, met andere 
woorden alleen bijvoorbeeld Volkswagen/Audi-kopers of-ge·interesseerden weten wie Wealer is . De 
vraag is dan oak hoe deze dealermerken binnen de merkenarchitectuur van het mobiliteitsconcept 
passen. Het volgende model laat zien hoe hierop een aanscherping op gegeven kan warden. 

(Naam) Huisvestingsconcept i 

Retailmerken Productmerk 1 Productmerk 2 Productmerk 3 Productmerk 4 Servicemerken 

i Dealermerk 1 j Dealermerk 2 
1 

Figuur 59_ Merkenarchitectuur Model 2 

In dit model is het merk Halfords en Delifrance (voorbeelden van retailmerken) even abstract als Audi 
en Peugeot (voorbeelden van productmerken). Dealermerken zoals Wealer, Motoport of Vogelzang 
zijn de 'endorsement' (=bevestiging) voor een betrouwbare en kwalitatieve Audi-, Kawasaki- of 
Philipslevering en -service. 

Het voordeel van dit model is dat wanneer er een communicatiebeleid wordt gevoerd gemakkelijker 
onderscheid kan warden gemaakt tussen 3 soorten merken: 
Paraplu-merk: naam van het huisvestingsconcept; 
(A)-merken: Audi, VW, Kawasaki, Sony, Avis, Halfords, ING enzovoort; 
Locale endorsementlabels: Wealer, Janssen, Motoport, Vogelzang enzovoort. 
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Een ander voordeel van het bovenstaande model is dat dit model nationaal oak functioneert. De 
branchering kan op regionaal niveau word en aangepast, vanwege het feit dat niet ieder 
endorsementlabel, dus een dealermerk, in het gehele land kan / hoeft te warden gevoerd is dit 
gemakkelijk om te zetten naar een andere lokaal/regionaal dealermerk. 
Bijvoorbeeld in Limburg zal Wealer (dealermerk) de A-merken Audi en VW voeren, in Noord-Brabant 
kan dit een andere dealer zijn. Orn het in termen van marketing te omschrijven: 'global thinking, local 
touch'. 

Deze opbouw van de merkenarchitectuur in model 2 schept helderheid voor de invulling van de 
branchemix. Het blijkt dus dat het concept zal warden opgebouwd aan de hand van drie soorten 
merken, die een bepaalde hierarchische structuur hebben binnen het concept. 
In principe lijkt het op de opbouw van bijvoorbeeld het referentieproject Alexandrium Ill (de Woonmall) 
in Rotterdam. Alexandrium Ill is dan het paraplu-merk, waarbij de naam een bepaalde herkenning 
oproept bij de consumenten, de merken zoals Leolux, Miele, Aina enzovoort zijn onder deze naam de 
A-merken. De locale endorsementlabels zijn de bijvoorbeeld Mijnders meubelen, F.M.Janssen 
Perzische Tapijten enzovoort. 

7.5 Branchemix 

Een product of productaanbod vormt de grondslag van het zakendoen. Een onderneming wil haar 
product of aanbieding anders en op een andere manier beter maken dan dat van anderen. 
Hier vormt het huisvestingsconcept het product. De branchemix draagt een aardig steentje bij aan het 
zich onderscheiden van het aanbod in de markt. Vandaar dat de branchemix zorgvuldig zal moeten 
warden opgesteld. 

Wanneer een branchemix zorgvuldig opgesteld moet warden, kan men gebruik maken van 
uitgangspunten die naar voren zijn gekomen uit hoofdstuk Visie van Stienstra, Publiek en Politiek. 
Verder kan geleerd warden gemaakt van de goede en slechte punten van de referentieprojecten, 
dezelfde fouten moeten voorkomen warden . Goede punten kunnen uiteraard meegenomen warden in 
de opbouw van de branchemix van het huisvestingsconcept. 

Het maatwerk van de branchemix verlangt de consument niet alleen in de vorm van specifieke 
producten, maar oak in de vorm van diensten. Het kunnen leveren van diensten en een goede balans 
tussen landelijke filiaalbedrijven en (lokale) speciaalzaken zullen een belangrijk wapen warden in de 
concu rrentiestrijd38

. 

Uit de vorige paragraaf zijn uitgangspunten voor de branchemix naar voren gekomen: 

• Twee trekkers (anchorstores) nodig; 
• Typische vrouwenwinkels toevoegen om oak bij deze groep consumenten interesse te wekken; 
• Foodcourts centraliseren, bij voorkeur op de hoogste verdieping ; 
• Branchering moet op elkaar aansluiten en het thema mobiliteit niet uit het oog verliezen; 
• Omvang van 25.000 m2 bruto vloeroppervlak gebruiken als basis voor de omvang; 
• Autodealers moeten meer aandacht besteden aan service en dienstverlening. Ze moeten meer in 

mensen denken. Zorgen voor meer merkbeleving en de consument een emotiegevoel geven bij 
de aankoop van het product; 

• Bij de opbouw van de branchemix moeten de volgende onderdelen meegenomen warden: 
Kiosk met koffiecorner en tijdschriften; 
Kledingshop met een exclusieve uitstraling ; 
Stand van een tuning-merk behorend bij een dealermerk; 
Thematisch restaurant (passend bij de doelgroepen); 
Kinderopvang. 

38 
Afstudeerverslag Bas Buvelot (September 2002) "Meer dan winkelen alleen" 
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De branchemix zal van grof naar fijn opgebouwd word en. De primaat van de branchemix moet liggen 
bij het vinden van huurders die sterk-persoonsgebonden artikelen/ego-boeiende artikelen in hun 
assortiment hebben. Autodealers en motordealers en (brom)fietsspeciaalzaken zijn hier voorbeelden 
van . De automerken zullen de meeste vierkante meters binnen het huisvestingsconcept opeisen, ze 
zullen het core-product zijn van het huisvestingsconcept.Er dient een productenaanbod te ontstaan 
dat gericht is op de doelgroepen met een modaal-min en hoger inkomen. 

Wat betreft de autodealers zijn de volumemerken gericht op de inkomens vanaf modaal-min. 
Volkswagen, Peugeot, Opel, Ford en Renault zijn volumemerken. De automerken die de doelgroepen 
met voornamelijk modaal-plus en hogere inkomens aanspreken zijn merken als Audi, Volvo, BMW, 
Mercedes, Alfa. Dit zijn de auto's met status. Motordealers zullen volgens het hoofdstuk Publiek alle 
doelgroepen aanspreken. (Brom)fietsspeciaalzaken zullen met hun producten oak de meeste 
doelgroepen aanspreken. Het is wel zo dat hoe hoger het inkomen is hoe minder men ge'interesseerd 
is in dit productengamma. 

De branchemix dient gedee/telijk te bestaan uit een aantal autodealers met volumemerken en 
statusmerken. Uitschieters in de branchering kunnen worden gezocht in superieure of exotische 
merken (bijvoorbeeld Porsche, Ferrari) . 
Deze moeten echter we/ beperkt blijven. Motordealers en (brom)fietsspeciaalzaken passen binnen de 
branchemix. 

Orn te kunnen vergelijken verlangt de consument een vergelijkbaar aanbod, als voorbeeld zijn 
volumemerken van auto's met elkaar te vergelijken. Het moet niet zo zijn dat er alleen Volkswagen als 
volumemerk wordt aangeboden. 
Consumenten blijken bij aanschaf van een nieuwe auto ongeveer drie potentiele volumemerkauto's in 
gedachten te hebben en willen deze dus vergelijken. 
Een combinatie van drie van deze volumemerken zou het vergelijkend winkelen mogelijk kunnen 
maken. Hier komt uiteraard de concurrentie om de hoek kijken, maar aangezien de solitaire dealers 
zich tot op heden stuk voor stuk ook op een autoboulevard huisvesten zal dit niet zo'n groat probleem 
zijn. Bij kleinere merken zoals status-, superieure- en exotische merken is het vergelijken niet van 
groat belang. 
Het huisvestingsconcept moet echter niet maar een kleiner merk aanbieden, het totaalaanbod is dan 
niet compleet. Orn het huisvestingsconcept een omvang te geven waarbij de consumenten ook 
daadwerkelijk one-stop kunnen shoppen moeten de drie volumemerken aangevuld warden met 
minimaal drie kleinere merken. 
Dit zouden twee statusmerken (bijvoorbeeld Audi, BMW) en een of twee superieure- of exotische 
merken (bijvoorbeeld Jaquar/Bentley of Porsche/Ferrari) kunnen zijn. 

Minimaal drie volumemerken en minimaal drie kleinere merken zijn binnen de branchemix gewenst. 

Het aanbod moet gericht zijn op kwaliteit. Merkdealers proberen tegenwoordig oak hun occasions 
kwalitatief hoogwaardig aan te prijzen. De meeste dealers hebben als occasionbeleid een 
merkselectie. Dit zijn auto's die als occasion aangeboden warden maar hetzelfde merk hebben als de 
nieuwe auto's, welke niet ouder zijn dan bijvoorbeeld vijf jaar of niet meer dan bijvoorbeeld 150.000 
kilometer hebben gelopen dan. Deze occasions staan in dezelfde showroom als de nieuwe auto's van 
het merk. 
De auto's die niet voldoen aan deze merkselectie staan ergens anders opgesteld. De consument is 
gebaat met een eenduidige merkregulering, zoals dat beschreven is in de paragraaf 
merkenarchitectuur. In het huisvestingsconcept moeten dan ook dat zowel nieuwe als ook gebruikte 
auto's of motoren enkel van het gevoerde merk bij de desbetreffende dealer verkrijgbaar zijn. 
Slechts in een apart te verhuren occasioncenter kunnen de diverse merken aangeboden warden. Dit 
kan elders op een goedkopere locatie aangeboden warden in de vorm van een occassionhal. 
Voor de consumenten is dit niet optimaal maar het is niet de bedoeling dat het huisvestingsconcept 
gaat bestaan uit voornamelijk occasions. 

Het huisvestingsconcept beperkt zich tot eigen merkoccasions die als merkse/ectie aangeboden 
worden. 

Het huisvestingsconcept zal minimaal twee trekkers moeten huisvesten. Maar wat zijn trekkers binnen 
deze branches. Een trekker zou een grate accessoirezaak zoals Halfords kunnen zijn. In een gesprek 
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liet de heer van Bolderem, directeur van Halfords Nederland, weten dat hij niet het gevoel had dat 
Halfords een trekker is. Het is dan oak geen eenduidig begrip, in de malls wordt het warenhuis of een 
supermarkt vaak als trekker beschreven. Deze zijn echter geen optie voor het huisvestingsconcept. 
Voor dit concept kan aangehouden warden dat wanneer winkels veel bezoekers trekken, het een 
trekker genoemd kan word en. 
Gedacht kan dan warden aan een ANWB-winkel, Halfords, MediaMarkt, Fnac (winkel met boeken, 
tijdschriften, cd's, dvd's enzovoort, Frans van oorsprong), Kijkshop. Een winkel als Halfords trekt 
minimaal 200-300 mensen per dag met een maximum in piektijden (zoals voor vakanties en 
feestdagen) van 1000 mensen per dag. 

Een autodealer is geen trekker, ze genereren niet veel bezoekers op een dag.Uit gesprekken met 
Wealer blijkt dat per nieuw verkochte auto 11 bezoeken in de showroom plaatsvinden: 3 bezoeken 
voor de eerste orientatie, 2 bezoeken met een proefrit, 1 bezoek bespreking offerte, 1 bezoek 
aflevering en bij vier van deze bezoeken komt de partner mee. 
Per jaar zou het totaal aantal bezoekers voor een merk als Volkswagen (nieuwe auto's) ongeveer 
17.000 bedragen. Hier zit weliswaar een overlap in, want het kan zijn dat een bezoeker twee (Peugeot 
307 en VW Golf) of zelfs drie orientatiebezoeken tegelijkertijd binnen het huisvestingsconcept doet. 
Voor de merkselectie geldt hetzelfde aantal bezoekers. 

Rekening gehouden met de overlap: 

Volumemerk nieuwe auto's 
Merkselectie 
After sales van een volumemerk 

15.000 
15.000 
10.000 - 15.000 

bezoekers/jaar 
bezoekers/jaar 
bezoekers/jaar 

40.000 - 45.000 bezoekers/jaar 
per autodealer van een volumemerk 

De kleinere merken verkopen minder auto's per jaar en zullen oak minder bezoekers per jaar met zich 
meebrengen. Dit is oak te merken in de verkoop van auto's uit de merkselectie en de after sales. 

Kleiner merk nieuwe auto's 
Merkselectie 
After sales 

'Trekker 1' 
'Trekker 2' 

Halfords-achtig 
ANWB-achtig 

Overige shops en dienstverlening 

5.500 
5.500 
3.700 - 5.500 

bezoekers/jaar 
bezoekers/jaar 
bezoekers/jaar 

14.700 -16.500 bezoekers/jaar 
per autodealer van een kleiner merk 

100.000 
100.000 

150.000 

Naast sterke automerken, zullen de trekkers veel bezoekers naar het huisvestingsconcept trekken. In 
het bijzonder zouden deze trekkers oak consumentenstroom dienen te genereren in de gebruikelijke 
daluren van de autodealers (van 9.30 uur tot/ met 15.30 uur). Dit genereert oak weer voldoende 
klandizie voor de andere product- en servicezaken, die het huisvestingsconcept verrijken. Als 
voorbeelden zijn de ANWB, Halfords en MediaMarkt genoemd. De ANWB met zijn bezoekersstromen 
kan het conceptimago versterken door middel van hun service en kwaliteit. Halfords kan de 
consumenten, onafhankelijk van het inkomen, een totaalaanbod bieden. Halfords zal de gehele 
doelgroep bedienen, net zoals de ANWB-winkel. 

Bij trekkers kan gedacht warden aan Ha/fords, ANWB-winkel of MediaMarkt. 

Het feit dat autodealers zich vaak alleen maar richten op het mannelijke publiek is te zien aan de 
wachtruimten bij de reguliere autodealers. Hier vind je normaal gesproken niet veel anders dan 
autotijdschriften. Aan tijdschriften waarin de meeste vrouwen ge"i"nteresseerd zijn wordt vaak niet 
gedacht. De wachttijd bij de reguliere dealers is oak niet echt goed in te vullen. Het 

76 



huisvestingsconcept moet voor de mensen die op hun auto bij de after sales wachten een goede 
tijdsinvulling bieden. 
Het aanbod zal mannen aanspreken, maar er zullen oak voorzieningen moeten komen die de vrouw 
interessant vindt. Horeca en spel zijn niet geslachtsgebonden, een kiosk met kranten en tijdschriften , 
een kapper, reisbureau, kinderspeelgoedwinkel en een exclusievere kledingshop kunnen verder 
bijdragen aan een prettig verblijfsklimaat voor de vrouw. 

Aanbod voor de vrouwelijke bezoeker kan gezocht warden in horeca, entertainment(spel), kiosk met 
tijdschriften en kranten, kapper, reisbureau, kinderspeelgoedwinke/, kledingshop. 

'Ligt er teveel nadruk op de coherentie - de herkenbaarheid en de bekende winkelformules - dan ligt 
er voor het publiek weinig uitdaging am er langer te blijven dan strikt noodzakelijk . Maar zit het 
winkelcentrum fysiek te complex in elkaar, dan past dat oak weer niet in de logica van de bezoeker. 
Halverwege zijn route raakt hij de draad kwijt en keert op zijn schreden terug. Een winkelcentrum met 
louter nieuwe, onbekende winkels wordt evenmin gewaardeerd : 'Oak daar raakt een bezoeker in de 
war: hij weet niet meer wat hij achter de verschillende etalages kan verwachten. Oat zijn te veel 
verrassingen in een keer 39

. Naast de bekende zaken als bijvoorbeeld Halfords mogen speciaalzaken 
(veelal lokale specialisten) niet ontbreken. De consument die op zoek is naar een uitgebreide uitleg en 
service over bijvoorbeeld een autoradio of telefonie zal op zoek zijn naar de speciaalzaak met 
autoradio's in plaats van een snelle aankoop bij MediaMarkt. Dit wil niet zeggen dat daar geen 
service-verlening is, maar veel consumenten zijn op zoek naar een zaak waarbij ze als persoon 
herkend warden bij een volgend bezoek. Van de grootschaligheid van een winkel als MediaMarkt en 
Halfords zijn deze consumenten niet gediend. 

Speciaalzaken in audio, telefonie, navigatie, auto-e/ektronica zijn zeer gewenst. 

De horeca moet op de bovenste verdieping warden gerealiseerd wanneer gebruik gemaakt wordt van 
een meerlaags gebouw. Gedacht kan warden aan een kwalitatief restaurant gericht op de 
doelgroepen, broodjesbar en koffiecorners op verschillende strategische plaatsen binnen het concept. 

Horeca in de vorm van een restaurant (bovenste verdieping) , broodjesbar en verschillende 
koffiecorners op de hoogste verdieping. 

De consumenten hebben behoefte aan diensten en services binnen het concept. Gedacht wordt aan 
een reisbureau (voor een groat deel gericht op auto/motor/fietsvakanties), een chauffeursdienst en 
autoverhuur, een kinderopvang, theorielokaal voor CBR (rijopleidingen), verzekeringen, financiele 
diensten en lease. 

Toevoegen van diensten en services. 

Veel bedrijven, voornamelijk de autodealers, hebben een werkplaats nodig voor het uitvoeren van de 
after sales. Hiermee zal in het concept rekening moeten warden gehouden. After sales of 
inbouwmogelijkheid wordt verder door een motorzaak, fietsenspeciaalzaak, Halfordsachtige zaak, 
auto-elektronica/telefonie/audio/navigatiewinkels gewenst. 
Verder kan gedacht warden aan services die voornamelijk een werkplaats nodig hebben zoals een 
velgen en banden specialist, uitlatenspecialist, glasreparateurs, autoschade herstellers, 
autobelettering en bedrijfswageninrichting, tuningbedrijf, autocleaning, autogasinbouwstation. 

Rekening houden met het gegeven dat er voor veel bedrijven ook werkplaatsruimte nodig is. 

39 Tijdschrift Property NL Magazine (april 2002) pag. 54 
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In paragraaf 7.2 kwam naar voren dat Stienstra wel een aantal ideeen heeft over de invulling van de 
branchemix, maar dat ze nag niet volledig zijn uitgewerkt. Er is een verdeling gemaakt tussen de 
hardware, software en service/leisure. Onder hardware wordt voornamelijk gedacht aan autodealers, 
de software zal bestaan uit mobiliteitsgerelateerde producten als accessoires. Onder service en 
leisure warden voornamelijk de diensten op het gebied van mobiliteit en de entertainment binnen het 
concept verstaan. 

De branchemix van het totaalconcept kan er als volgt uitzien: 

Branchemix - onderdeel Voorbeeld 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Volkswaqen 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Peugeot 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Renault 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie Audi 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie BMW 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's Mercedes / Bentley/ Porsche 
inclusief merkselectie 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's Volvo/ Jaquar / Donkervoort 
inclusief merkselectie ( eventueel) 
Aloemene motorzaak (qroot) Motoport 
Motormerk dealer Harley 
Fietsspeciaalzaak Profile/Bikeworld of lokale specialist 
Alqemene accessoirezaak Halfords 
Advies en informatie winkel ANWB-winkel 
Velqen- en bandenspeciaalzaak Lokale specialist (geen Kwikfit-achtige zaak) 
Uitlatenspeciaalzaak Lokale specialist 
Glasreparateurs Carglass 
Autoschade hersteller Lokale specialist 
Bedrijfswageninrichting en/of Lokale specialist 
bedriifswaqenbeletterinq 
Tuninobedriif AC Schnitzer voor BMW 
Autocleaninq Lokale specialist 
Autoqasinbouwstation Lokale specialist 
Speciaalzaak in auto-elektronica Lokale specialist 
Speciaalzaak in telefonie Belcompany of lokale specialist 
Speciaalzaak in car-audio en navioatie Lokale specialist 
Autoverhuur / chauffeursdienst Hertz autoverhuur 
Verzekerinqsadviseurs Lokale specialist 
Financiele dienst / lease Autolease 
Reisbureau Vrijuit auto/motor/fietsvakanties 
Kiosk met tiidschriften en kranten Bruna 
Kledino-shop Merkkleding gericht op vrije tijd en mobiliteit 
Kinderspeelgoedwinkel Lokale specialist of keten, maar dan wel meer 

qericht op mobiliteit 
Kinderopvanq Lokaal/regionaal centrum 
Kapsalon Keten of lokale onderneming 
Audiozaak in het hoqere seqment Bang & Olufsen 
Modelbouw-winkel Lokale specialist 
Theorielokaal riischolen / examenlokaal CBR Lokale rijscholen en CBR 
Rijsimulatiecenter ( educatief en entertainment) vanuit 3VO 
Restaurant Lokaal of keten, aanpassen aan thema mobiliteit 

Koffiecorners Cate DE (Douwe Egberts Concept) 
Broodiesbar Delifrance 

Tabel 17. Overzicht branchemix 
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7. 6 Fysieke vormgeving 

7.6.1 Vormgeving van het concept 

Zoals al in hoofdstuk 1 werd beschreven beoogt het innovatieve huisvestingsconcept een 
evenwichtige branchemix en een eenheid in architectuur en presentatie in een gecontroleerde 
omgeving. 
De fysieke vormgeving is een onmisbare schakel in het welslagen van het concept. Deze fysieke 
vormgeving kan bijvoorbeeld de hoofdvormgeving en de omvang van het concept beschrijven en 
waarin ook zaken als een introvert of extrovert gebouw naar voren komen, maar ook in de vorm van 
gestapeld of eenlaags concept, routing enzovoort. 

Uit de referentieprojecten zijn een aantal uitgangspunten naar voren gekomen die gebruikt moeten 
warden bij de formulering van de fysieke vormgeving van het huisvestingsconcept, dit zijn: 

• Omvang van 25.000 m2 bruto vloeroppervlak gebruiken als basis voor de omvang; 
• Strategische plaatsing van de trekkers binnen het concept; 
• Afwisseling in de vorm van winkels, showrooms, boetiekjes, kraampjes, stalletjes enzovoort; 
• Foodcourts centraliseren, bij voorkeur op de hoogste verdieping. Zorgen voor aantrekkelijke en 

opvallende horecavoorzieningen; 
• De ingang van het concept moet doorzicht geven op wat erna komt; 
• Het interieur van het concept is belangrijker dan de exterieurarchitectuur. De exterieurarchitectuur 

moet inspelen op het feit dat de 'leesbaarheid' van het concept vanuit een rijdende auto goed 
zichtbaar moet zijn; 

• De aanvoer van producten moet gescheiden zijn van de consumentenstroom; 
• Gebruik maken van een lineaire/haltervorm voor de hoofdvormgeving van het concept; 
• De steer I beleving moet passen bij de architectuur van het gebouw en thema; 
• Bewegwijzering thematisch vormgeven. 

Nu de branchemix bekend is kan de omvang van het concept bepaald warden. Als basis gold de bruto 
vloeroppervlakte van 25.000 m2. Van het bruto vloeroppervlak kan 80 tot 85 % aangehouden warden 
als verhuurbaar vloeroppervlak40

. 

Van een winkel is de bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) onder te verdelen in de verhuurbare 
vloeroppervlakte (v.v.o.) en de overige oppervlakte. De verhuurbare vloeroppervlakte heeft betrekking 
op de voor publiek toegankelijke omsloten en overdekte winkelruimte (incl. etalageruimte), bestemd 
en gebruikt voor het "en detail" verkopen en leveren van artikelen die niet ter plaatse geconsumeerd 
en/of gebruikt warden. De (totale) bruto vloeroppervlakte omvat naast de verkoopruimte, de magazijn
of opslagruimte en alle overige voor de bedrijfsvoering benodigde ruimten (zoals kantoor en 
toiletgroepen). 

Omvang huisvestinqsconcept. 
In de vorige paragraaf werd beschreven dat de omvang van het huisvestingsconcept ongeveer een 
grootte van 25.000 m2 bruto vloeroppervlak zal moeten krijgen. Hier zal de branchemix op afgestemd 
moeten warden. Het huisvestingsconcept heeft in de visie van Stienstra een omvang van 18.500 m2 
bruto vloeroppervlak. Hieruit kan warden geconcludeerd dat het aanbod van 18.500 m2 b.v.o. niet 
voldoende groat genoeg is. 

Wanneer een totaalconcept op het gebied van mobiliteit een omvang van 25.000 m2 b.v.o zou moeten 
hebben dan is het niet mogelijk om alle volumemerken te huisvesten. Uit de uitgangspunten uit 
paragraaf 7.2 bleek dat het productenaanbod op de inkomensgroepen modaal-min en hoger gericht 
moet warden en dat de positionering (uitstraling van het concept) van het aanbod op de 
inkomensgroepen vanaf modaal-plus afgestemd moet warden. Het productenaanbod heeft betrekking 
op de branchemix, de positionering op de fysieke vormgeving. 

In de onderstaande tabel is een opzet gemaakt van een mogelijke branchemix met de bijbehorende 
vierkante meters benodigd verhuurbaar vloeroppervlak dat voldoet aan de beoogde omvang van 

40 Dion Kooijman (1999), Boek Machine en Theater, ontwerpconcepten van winkelgebouwen, Rotterdam 
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25.000 m2 bruto vloeroppervlak. Er wordt een splitsing gemaakt tussen het retailgedeelte en het 
werkplaatsgedeelte. Een aantal van de onderstaande branchemix-onderdelen hebben namelijk een 
werkplaats nodig. Deze hoeft niet altijd direct aan het retailgedeelte gekoppeld te zijn. Bij enkele 
bedrijven is dit wel het geval. Accessoirezaak Halfords en kleine speciaalzaken zijn hiervan een 
voorbeeld. Echter bij de autodealers is deze koppeling tussen retailgedeelte en werkplaats niet 
noodzakelijk, de werkplaatsreceptie hoeft niet direct aan de autoshowroom gekoppeld te zijn . 
Het is namelijk zo dat deze gedeelten fysiek van elkaar gescheiden zijn . Vaak hebben onderdelen oak 
bijna geen showroom/winkeloppervlakte nodig, maar vooral werkplaatsoppervlakte, denk aan 
schadeherstellers. 

Voor ieder branchemix-onderdeel is uitgezocht hoeveel vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak 
benodigd is. 

Branchemix - onderdeel Benodigde m2 v.v.o Benodigde m2 v.v.o 
retailgedeelte werkplaatsgedeelte 

Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (magazijn) 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (maqazijn) 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (maqazijn) 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie 1200 300 + 60 (maqaziin) 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie 1200 300 + 60 (maqaziin) 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's 1000 200 + 40 (magazijn) 
inclusief merkselectie 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's 1000 200 + 40 (magazijn) 
inclusief merkselectie ( eventueel) 
Algemene motorzaak (groat) 800 120 + 40 (magazijn) 
Motormerk dealer 200 60 + 20 (maqaziin) 
Fietsspeciaalzaak 150 In zaak ge'inteqreerd 
Algemene accessoirezaak 800 In zaak ge"inteqreerd 
Advies en informatie winkel 95 n.v.t. 
Velgen- en bandenspeciaalzaak 60 100 
Uitlatenspeciaalzaak 60 100 
Glasreparateurs 10 160 
Autoschade hersteller 20 120 
Bedrijfswageninrichting en/of 40 80 
bedriifswaqenbeletterinq 
Tuningbedrijf 60 80 
Autocleaninq 10 80 
Autoqas i nbouwstation 10 60 
Speciaalzaak in auto-elektronica 120 In zaak ge'integreerd 
Speciaalzaak in telefonie 120 In zaak qe'inteqreerd 
Speciaalzaak in car-audio en navigatie 120 In zaak ge'integreerd 
Autoverhuur / chauffeursdienst 10 80 

Parkeerplaatsen 
nodig 

Financiele dienst / lease 30 n.v.t. 
Reisbureau 100 n.v.t. 
Kiosk met tiidschriften en kranten 60 n.v.t. 
Kleding-shop 150 n.v.t. 
Kinderspeelqoedwinkel 100 n.v.t. 
Kinderopvang 100 n.v.t. 
Kapsalon 50 n.v.t. 
Audiozaak in het hogere segment 60 n.v.t. 

Modelbouw-winkel 60 n.v.t. 
Theorielokaal riischolen / examenlokaal CBR 100 n.v.t. 
Rijsimulatiecenter (educatief en entertainment) 50 n.v.t. 
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Branchemix - onderdeel Benodigde m2 v.v.o Benodigde m2 v.v.o 
retailgedeelte werkplaatsgedeelte 

Restaurant 600 

Koffiecorners (uitqaande van 3 stuks) 60 
Broodiesbar 60 

A/gemene voorzieningen 
lnfobalie 25 
Kantine (personeel) en natte cellen 400 
Receptie werkplaats 80 
Algemene ruimten 600 

Totaal 15.050 m2 
Totaal v.v.o. retailgedeelte en werkplaatsen 20.000 m2 v.v.o. 
Totaal b.v.o. retailgedeelte en werkplaatsen 25.000 m2 b.v.o. 

Tabel 18. Benodigde m2 verhuurbaar vloeroppervlak per branchemix-onderdeel. 

Het totaal van het retailgedeelte en de werkplaatsen komt uit op 20.000 m2 verhuurbaar 
vloeroppervlak. Dit is de 80 % van het beoogde brute vloeroppervlak van 25.000 m2. 

Eenlaags of meerlaags concept. 

n.v.t. 

n.v.t. 
n.v.t. 

4.850 m2 

Nu bekend is dat de omvang van het concept zo'n 20.000 m2 verhuurbaar oppervlak gaat bedragen 
zal bekeken moeten worden of het concept eenlaags met looproute (sommige IKEA's / 
meubelzakenopzet) opgezet zal worden of dat gekozen wordt voor een meerlaags concept zoals bij 
de malls toegepast wordt (2-3 lagen met een atrium in het midden). 
De beoogde locatie in Heerlen is 22.000 m2 groot en 70 % mag hiervan bebouwd worden. Het komt 
er dus op neer dat 15.400 m2 van dit perceel bebouwd mag worden. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat er voor dit perceel een meerlaags concept gekozen moet worden. Op een andere locatie 
is het misschien wel mogelijk om het concept eenlaags te realiseren, er zal echter wel gekozen 
moeten worden voor een looproute binnen het concept omdat het anders voor de consument niet 
overzichtelijk is. 

De meerlaagse referentieprojecten waren allemaal maximaal 3 lagen hoog . Bij centra die twee of 
meer lagen hoog zijn moet rekening worden gehouden met de gelijkwaardigheid van de verdiepingen. 
Dit voorkomt oak het probleem dat de huurders allemaal liever hun vierkante meters op de begane 
grand willen huren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van twee trekkers is het mogelijk om drie 
lagen te realiseren. De begane grond zal zonder trekker ook renderen, hier loopt immers bijna 
iedereen naar binnen. Er wordt oak gebruik gemaakt van een restaurantvoorziening die op de hoogste 
verdieping geplaatst wordt, deze kan samen met de trekker voor een gelijkwaardige tweede 
verdieping (derde laag) zorgen (dit bleek uit de aandachtspunten van een mall uit paragraaf 7.2.2) . 
Orn doorzicht te geven naar de verschillende verdiepingen is een atrium gewenst. De verdiepingen 
moeten trapsgewijs naar voren geschoven warden (aan de zijde van het atrium) zodat alle winkels 
vanaf de begane grond te zien zijn, precies andersom dan bij Villa Arena is uitgevoerd. Hier zijn 
namelijk de winkels op de verdiepingen terug gelegd ten opzichte van de begane grond en daardoor 
zijn ze niet zichtbaar. 

Als basis voor de hoofdvormgeving kan gekozen warden voor de lineaire / haltervorm, deze ziet er als 
volgt uit. Het voordeel van deze hoofdvormgeving is dat alle winkels/showrooms rand het atrium 
gerealiseerd kunnen warden en er een overzichtelijk routing zal ontstaan. 

• ;:=::r =I[] 
1 I 

Figuur 60. Lineaire / haltervorm als hoofdvorm van het huisvestingsconcept. 
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Het gaat er in ieder geval om dat het concept een langgerekte vorm krijgt met een atrium in het 
midden. De exacte invulling is afhankelijk van de architectuur en branchemix. 

Stienstra heeft voor het huisvestingsconcept een gebouw van zes lagen in gedachte. De begane 
grand is het grootste en zal uit de werkplaatsen van 4.000 m2 b.v.o. en 2300 m2 b.v.o . voor het 
retailgedeelte bestaan . Deze zes lagen kunnen niet gelijkwaardig ingevuld warden. Het parkeren op 
het dak, zoals in de Visie van Stienstra omschreven is zal zorgen voor bezoekers op de vijfde en 
zesde verdieping, maar de derde en vierde verdieping zullen weinig bezoekers trekken. Het is dan ook 
niet aan te raden om het huisvestingsconcept zes verdiepingen hoog te maken. 
Per verdieping zal zo'n 2.000 m2 b.v.o. beschikbaar zijn voor retail. Vanwege het feit dat een 
volumemerkdealer al 1.750 m2 b.v.o. nodig heeft, zal er op drie verdiepingen niet veel overblijven voor 
de andere retailers, dit zal het idee van shop-in-shop niet echt bevorderen. Het is ook niet mogelijk 
twee volumemerkdealers op Mn verdieping te huisvesten. Geconcludeerd kan warden dat de bruto 
vloeroppervlakten van de verdiepingen, die Stienstra beoogd, te klein zijn voor een goede invulling, 
rekening houdend met de branchemix. 

De 25 .000 m2 bruto vloeroppervlak zal verdeeld moeten warden over 2 of 3 lagen. Er moet rekening 
gehouden warden met de werkplaatsen. Deze nemen nogal veel plaats in beslag en dienen 
constructietechnisch (bruggen moeten gefundeerd warden) op de begane grand geplaatst te warden. 
Uit gesprekken met Wealer blijkt dat de werkplaatsen, de bijbehorende magazijnen, werkplaatsbalie, 
kantine en natte cellen zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen. 
Efficientie is namelijk heel belangrijk. Het moet niet zo zijn dat een monteur tien minuten moet lopen 
om bij een toilet of werkplaatsreceptie te komen. Voor de werkplaatsen is een lineaire vorm niet 
ideaal, ze zouden wel een gedeelte (rood omlijnd) van deze lineaire hoofdvorm kunnen beslaan. 

• I;:=::=::::: 11[]1 
Figuur 61. Mogelijke plaatsing van de werkplaatsen binnen lineaire hoofdvorm 

De consumenten zullen via een ingang op de begane grand binnen geleid moeten warden om de 
overzichtelijkheid van het concept te waarborgen en de consumenten die alleen voor de werkplaats 
komen te trekken naar het retailgedeelte van het huisvestingsconcept. Voor de werkplaatsen zal 
ongeveer 6000 m2 b.v.o. nodig zijn. Voor het retailgedeelte blijft dan 19.000 m2 over. Op de begane 
grand moet het retailgedeelte minimaal zo groat zijn als het after sales gedeelte, anders krijgt de after 
sales te veel overwicht in het concept. Hieraan wordt altijd voldaan het maakt niet uit of men nu kiest 
voor twee of drie verdiepingen. Op de locatie in Heerlen kan op de begane grand 14.500 m2 bruto 
vloeroppervlak gerealiseerd warden. Wanneer gekozen wordt voor twee lagen dan zal op de begane 
grand 8.500 m2 b.v.o overblijven voor retail. De tweede laag (eerste verdieping) zal dan bestaan uit 
10.500 m2 b.v.o. voor retail. Het dak van de werkplaatsen kan gebruikt warden als parkeerdak. Met 
drie lagen zal per laag ongeveer 6.300 m2 b.v.o. overblijven voor retail. 

Retailgedeelte I • i Li tD 1-W_e_rk_p_la_a_tsen 

Figuur 62. Voor relailgedeelte begane grand 9.500 m2 b.v.o.(bij twee verdiepingen) of 6.300 m2 b.v.o. (bij 3 verdiepingen) over. 

Buiten het werkplaatsen/after sales gedeelte zijn er ook een aantal zaken die de (inbouw)werkplaats 
bij het retailgedeelte hebben, zoals de accessoirezaken en speciaalzaken. Deze zaken moeten met 
de auto bereikbaar zijn. Wanneer ze niet allen op de begane grand te huisvesten zijn zullen deze 
retailers op de eerste verdieping met de auto bereikbaar moeten zijn. Het parkeerdak boven de 
werkplaatsen zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

De trekkers moeten gesitueerd warden op een locatie waar de blik van de consumenten op deze 
trekkers kan vallen. Bijvoorbeeld wanneer ze staan te wachten bij de infobalie of werkplaatsreceptie. 
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Wanneer ze naar boven kijken moeten deze trekkers direct zichtbaar zijn. Ze trekken de consumenten 
naar de verdieping(en) en zorgen zo voor een gelijkwaardigheid van de verdiepingen. 

Shop-in-shop. 
De branchering bestaat uit ruimten als showrooms, shops, winkels, stands, kiosken, horeca, 
baliefuncties, werkplaatsen en algemene ruimten. Deze is nogal divers en om deze goed te kunnen 
combineren is een shop-in-shop invulling de beste optie. Zo houdt men het overzicht over het 
totaalaanbod en krijgt de consument meer het idee dat het ook daadwerkelijk een concept is. Als 
voorbeeld kan gekeken warden naar de Bijenkorf. Alleen de werkplaatsen en de algemene ruimten 
zullen niet bij het shop-in-shop horen, maar zullen wel zichtbaar moeten zijn vanaf de centrale ingang. 
De consument moet kunnen zien dat de werkplaatsen bij het concept horen. Hieronder zijn een aantal 
voorbeelden gegeven hoe men het shop-in-shop kan creeren. 

Figuur 63. Voorbeelden van shop-in-shop, kiosken, horeca en stands kunnen zo ge"fntegreerd warden in het grate geheel. 

Figuur 64. Voorbeeld koffiecorner van Douwe Egberts. 

Orn het shop-in-shop effect te kunnen bereiken zal in ieder geval het overzicht held er moeten blijven. 
De winkels kunnen een zo transparant mogelijke uitstraling aanhouden. Winkels zoals bijvoorbeeld 
Halfords zullen het liefst hun eigen concept willen toepassen: in principe een dichte winkel waarbij het 
winkelfront uit helder glas bestaat. Getracht moet warden om het gehele front wegklapbaar te maken. 
Zo ontstaat tijdens de openingstijden van de winkel toch een zeer open geheel en integratie van de 
winkel binnen het totaalaanbod. 

Exterieurarchitectuur versus interieurarchitectuur. 
In het concept is niet overal glas in de buitengevels gewenst. Uit de uitgangspunten van de 
referentieprojecten bleek dat de interieurarchitectuur een grotere rol gaat spelen dan de 
exterieurarchitectuur. Een eenvoudigere buitengevel drukt oak de bouwkosten. Een aantal winkels zal 
aan een kant een dichte zijde wensen, een voorbeeld hiervan is Halfords. Wanneer teruggeblikt wordt 
op de referentieconcepten kan geconstateerd worden dat men bij de meeste projecten geen direct 
uitzicht heeft naar buiten, vaak a Ileen via een atrium. Bij de huidige autodealers is dit juist wel het 
geval, de showrooms bestaan hoofdzakelijk uit glasgevels. De leesbaarheid van deze gebouwen is op 
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afstand niet erg goed, vanwege de drukke aanblik (veel auto's) of het spiegelende glas. Wanneer men 
aan een leesbaar concept vanuit de auto wil voldoen zal toch getracht moeten warden de gevels die in 
het zicht vallen juist zo rustig mogelijk te houden en met zo weinig mogelijk glas te werken. Een goed 
voorbeeld is de Peugeot Experience in Breukelen. Vanaf de autosnelweg ziet men een 'blauwe doos' 
met het merkteken Peugeot, dit zorgt voor een heldere vormgeving. 

Wealer heeft wel graag glasgevels in het huisvestingsconcept vanwege het feit dater consumenten 
buiten openingstijden nog wel eens langs het pand rijden om zo de nieuwe auto's of occasions te 
bekijken. Daar je normaal niet alles kunt zien en de uitgebreide informatie via internet lijkt het niet 
onoverkomelijk wanneer de 'kijkmogelijkheid' komt te vervallen in dit concept. Zo kan ook de 
gelijkwaardigheid van de verdiepingen behouden warden. 
Wanneer je in een reguliere showroom staat word je door het gebruik van glasgevels sneller afgeleid 
door de gebeurtenissen buiten de showroom. Tijdens het bezoek aan Autostadt in Wolfsburg viel op 
dat er veel meer merkbeleving ontstaat wanneer men geen doorzicht heeft naar buiten. Het wekt 
nieuwsgierigheid op bij de consument. Het concept zou uniek moeten zijn ten opzichte van het 
bestaande aanbod . Orn dit te bereiken kan gekozen warden voor een grotendeels introverte 
uitstraling, dit bevordert oak de leesbaarheid van het concept. 

De routing is gemakkelijker vorm te geven wanneer gebruik wordt gemaakt van een atrium in het 
midden van de plattegrond van het concept. Orn dit atrium heen kunnen de winkels, showrooms, 
kiosken enzovoort gesitueerd warden. Een atrium zorgt ook voor lichtinval, dit is nodig wanneer er 
gekozen wordt voor een introverte uitstraling. 

De aanvoer van producten naar de winkels zal niet via dezelfde routing als de routing van de 
consument te gebeuren. Een mogelijkheid is de aanvoer van producten na openingstijden of via een 
aparte ingang. 

7.6.3 Ambiance/steer 

In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de vooroplopende modebranche, is de huidige showroom nog 
steeds een aanbodplaats van 'gelijk,Remerkte' automobielen waar merkbeleving, sfeer en lifestyle
beleving niet op een hoog peil staat 1

. 

De opbouw van de merkenarchitectuur liet zien dater gekozen wordt voor 'branding' . De merknaam 
van alle producten en of winkels schept al wat meer helderheid dan alleen de lokale naam van de 
dealers of specialisten. In de retail komen deze 'brand stores' voornamelijk voor als imagowinkels 
(brand image stores): het hele assortiment, de presentatie, de communicatie en de winkel zelf is 
geheel overeenkomstig de sfeer, het imago en de identiteit die het merk wil uitstralen. Voorbeelden 
van zo'n naadloze uitstraling zijn de winkels van MEXX, Esprit, Swatch of Nokia. 
Allemaal dragen ze de waarden van het merk uit. De merkbeleving bij deze brandstores is een van de 
belangrijkste kenmerken. De autodealers kunnen hieraan een voorbeeld nemen. In het 
referentieproject Autostadt is dit al aardig gelukt, ook op de autoshows laten de automerken zien dat 
ze het wel kunnen. Dan moet het ook mogelijk zijn om dit in de showrooms binnen het concept toe te 
passen, het zal wat meer inrichtingskosten met zich meebrengen. Het blijkt echter wel dat deze 
merkbeleving meer consumenten trekt, dit is te zien bij Autostadt en de autoshows. Nu is het wel zo 
dat op de autoshows vooral nieuwe auto's of prototypen warden getoond. De consumenten zijn vooral 
nieuwsgierig. Toch moet dit oak lukken in de "gewone showroom". Die nieuwsgierigheid hebben ze bij 
Autostadt op een aantal leuke manieren weten te creeren. 

41 www.channelpanel.nl Site van retailconsultants 
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Figuur 65. Voorbeeld om nieuwsgierigheid op te wekken door simpele doorkijk'schelp'. 

De merkbeleving kan aan de hand van allerlei zaken warden gecreeerd. In de volgende figuur is te 
zien dat de vloer alleen al wat met de beleving doet, wanneer de auto's afzonderlijk op een verhoging 
warden gezet springen ze veel meer in het oog . Dit is bij de Peugeot Experience oak al gebeurd. 

Figuur 66. Voorbeeld van merl<beleving. Figuur 67. Voorbeeld van merkbeleving. 

Figuur 68. Voorbeeld van merkbeleving. Figuur 69. Voorbeeld van merkbeleving. 

Uiteraard vergt deze presentatie meer ruimte binnen een showroom. Daarentegen zullen de 
bezoekersaantallen en daarmee de omzet toenemen. Het mag dan wel niet zo zijn, voornamelijk bij de 
volumemerken, dat de kosten van merkbeleving en andere sfeermakers terugkomen in de prijs van de 
auto of producten. 
De uitstraling van het concept moet gericht zijn op de eerder genoemde lifestyle, vrijheid, individualiteit 
en expressie. lnterieurarchitecten kunnen hiermee aan de slag. Gedacht kan warden aan een 
uitstraling die qua exclusiviteit oak past bij de inkomens vanaf modaal-plus. De consumenten met een 
inkomen vanaf modaal-min zullen zich oak thuis voelen in een sfeer die gericht is op de modaal
plussers. 
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Figuur 70. Aankleding/sfeer bij Peugeot 
Nummering van Peugeottypen op de wand. 

Figuur 71 . Aankleding/informatie bij Autostadt 
informatiezuil met touchscreen . 

Figuur 72. Presentatie van de 
Volkswagenmotoren (Autostadt). 

Figuur 73. Aankleding/sfeer bij Autostadt: heel simpel. Een tafeltje met klei en een voorgevormde Volkswagen Lupo in klei. Trok 
niet alleen kinderen aan, ook volwassenen proberen van de klei de Lupo na te maken. 
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7.7 Resume 

De opbouw van het Product, de vormgeving van het aanbod, is aan de hand van drie aspecten 
opgezet. Deze drie aspecten warden beschreven aan de hand van de kennis die verkregen is uit 
referentieprojecten, de aspecten zijn : 
1. De merkenarchitectuur van het concept; 
2. De branchemix; 
3. De fysieke vormgeving. 

De uitgangspunten uit de visie van Stienstra, Publiek en Politiek worden getoetst op de bijdrage ervan 
aan de markttechnische haalbaarheid van het concept. 

De merkenarchitectuur van het concept zal er als volgt uitzien: 

/ (Naam) Huisvestingsconcept ' 

Retailmerken ! Productmerk 1 I Productmerk 2 
1 

'I'---~--___,I 
I 

Servicemerken 

I Dealermerk 1 I 
1 
Dealermerk 2 I 

Figuur 74. Merkenarchitectuur 

In dit model is het merk Halfords en Delifrance (voorbeelden van retailmerken) even abstract als Audi 
en Peugeot (voorbeelden van productmerken) . Dealermerken zoals Wealer, Motoport of Vogelzang 
zijn de 'endorsement' (=bevestiging) voor een betrouwbare en kwalitatieve Audi-, Kawasaki- of 
Philipslevering en -service. 

De branchemix van het huisvestingsconcept: 

Branchemix - onderdeel Voorbeeld 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Volkswagen 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Peuqeot 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie Renault 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie Audi 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie BMW 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's Mercedes I Bentley / Porsche 
inclusief merkselectie 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's Volvo/ Jaquar / Donkervoort 
inclusief merkselectie ( eventueel) 
Alqemene motorzaak (qroot) Motoport 
Motormerkzaak Harley 
Fietsspeciaalzaak Profile/Bikeworld of lokale specialist 
Algemene accessoirezaak Halfords 
Advies en informatie winkel ANWB-winkel 
Velgen- en bandenspeciaalzaak Lokale specialist (geen Kwikfit-achtige zaak) 
Uitlatenspeciaalzaak Lokale specialist 
Glasreparateurs Carglass 
Autoschade hersteller Lokale specialist 
Bedrijfswageninrichting en/of Lokale specialist 
bedrijfswagenbelettering 
Tuninqbedrijf AC Schnitzer voor BMW 
Autocleaning Lokale specialist 
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Autoqasinbouwstation Lokale specialist 
Speciaalzaak in auto-elektronica Lokale specialist 
Speciaalzaak in telefonie Belcompanv of lokale specialist 
Speciaalzaak in car-audio en naviqatie Lokale specialist 
Autoverhuur / chauffeursdienst Hertz autoverhuur 
Verzekerinqsadviseurs Lokale specialist 
Financiele dienst / lease Auto lease 
Reisbureau Vriiuit auto/motor/fietsvakanties 
Kiosk met tijdschriften en kranten Bruna 
Kledinq-shop Merkkledinq qericht op vriie tiid en mobiliteit 
Kinderspeelgoedwinkel Lokale specialist of keten, maar dan wel meer 

gericht op mobiliteit 
Kinderopvanq Lokaal/reqionaal centrum 
Kapsalon Keten of lokale onderneming 
Audiozaak in het hoqere seqment Banq & Olufsen 
Modelbouw-winkel Lokale specialist 
Theorielokaal rijscholen / examenlokaal CBR Lokale rijscholen en CBR 
Riisimulatiecenter (educatief en entertainment) vanuit 3VO 
Restaurant Lokaal of keten, aanpassen aan thema mobiliteit 

Koffiecorners Cafe DE (Douwe Eqberts Concept) 
Broodjesbar Delifrance 

Tabel 19. Overzicht branchemix 

De fysieke vormgeving van het concept: 
Voor de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept zal de grootte van het concept 
ongeveer 25.000 m2 b.v.o. moeten zijn, de grootte die Stienstra nu beoogd is niet voldoende groat 
(18.500 m2 b.v.o.). 
Voor ieder branchemix-onderdeel is uitgezocht hoeveel vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlak 
benodigd is. Het verhuurbaar vloeroppervlak is 80 % van het bruto vloeroppervlak. 

Branchemix - onderdeel Benodigde m2 v.v.o Benodigde m2 v.v.o 
retailgedeelte werkplaatsgedeelte 

Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (maqaziin) 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (magazijn) 
Volumemerk auto's inclusief merkselectie 1750 700 + 150 (maqaziin) 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie 1200 300 + 60 (maqazijn) 
Statusmerk auto's inclusief merkselectie 1200 300 + 60 (maqazijn) 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's 1000 200 + 40 (magazijn) 
inclusief merkselectie 
Status-/superieur- of exotisch merk auto's 1000 200 + 40 (magazijn) 
inclusief merkselectie ( eventueel) 
Alqemene motorzaak (Qroot) 800 120 + 40 (maqaziin) 
Motormerk dealer 200 60 + 20 (magazijn) 
Fietsspeciaalzaak 150 In zaak qe'i'nteQreerd 
Alqemene accessoirezaak 800 In zaak geYnteqreerd 
Advies en informatie winkel 95 n.v.t. 
Velqen- en bandenspeciaalzaak 60 100 
Uitlatenspeciaalzaak 60 100 
G lasreparateu rs 10 160 
Autoschade hersteller 20 120 
Bedrijfswageninrichting en/of 40 80 
bedriifswaqenbeletterinq 
Tuningbedrijf 60 80 
Autocleaninq 10 80 
Autogasinbouwstation 10 60 
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Speciaalzaak in auto-elektronica 120 In zaak ge·1ntegreerd 
Speciaalzaak in telefonie 120 In zaak qe·1nteqreerd 
Speciaalzaak in car-audio en navigatie 120 In zaak ge"integreerd 
Autoverhuur / chauffeursdienst 10 80 

Parkeerplaatsen 
nodig 

Financiele dienst / lease 30 n.v.t. 
Reis bureau 100 n.v.t. 
Kiosk met tiidschriften en kranten 60 n.v.t. 
Kleding-shop 150 n.v.t. 
Kinderspeelqoedwinkel 100 n.v.t. 
Kinderopvang 100 n.v.t. 
Kapsalon 50 n.v.t. 
Audiozaak in het hogere segment 60 n.v.t. 

Modelbouw-winkel 60 n.v.t. 
Theorielokaal rijscholen / examenlokaal CBR 100 n.v.t. 
Riisimulatiecenter ( educatief en entertainment) 50 n.v.t. 
Restaurant 600 n.v.t. 

Koffiecorners (uitgaande van 3 stuks) 60 n.v.t. 
Broodjesbar 60 n.v.t. 

Alqemene voorzieninqen 
lnfobalie 25 
Kantine (personeel) en natte cellen 400 
Receptie werkplaats 80 
Alqemene ruimten 600 

Totaal 15.050 m2 4.850 m2 
Totaal v.v.o. retailgedeelte en werkplaatsen 20.000 m2 v.v.o. 
Totaal b.v.o. retailgedeelte en werkplaatsen 25.000 m2 b.v.o. 

Tabel 20. Benodigde m2 verhuurbaar vloeroppervlak per branchemix-onderdeel. 

Er kan gekozen worden voor een meerlaags (maximaal 3 lagen) of een eenlaags concept. Op de 
locatie in Heerlen, die Stienstra op het oog heeft, is het niet mogelijk om 25.000 m2 bruto 
vloeroppervlak alleen op de begane grond te realiseren. Stienstra wil hier een concept van 6 lagen 
hoog realiseren. Dit zal niet bijdragen aan de markttechnische haalbaarheid van het concept. De 
grootte van het perceel laat dit niet toe, 14.500 m2 is bebouwbaar. De werkplaatsen (6.000 m2 b.v.o.) 
zullen op begane grond gerealiseerd moeten worden, hierdoor blijft er op de begane grond 8.500 m2 
bruto vloeroppervlak over voor het retailgedeelte. Wanneer voor een tweelaags gebouw wordt 
gekozen zal op de eerste verdieping 10.500 m2 (19.000 m2 - 8.500 m2 b.v.o) bruto vloeroppervlak 
gerealiseerd moeten worden. Op het dak van de werkplaatsen kan geparkeerd worden en het 
retailgedeelte van de eerste verdieping kan via het parkeerdak toegankelijk gemaakt worden. 

Wanneer gekozen wordt voor een drielaags gebouw kan de benodigde 19.000 m2 b.v.o. verdeeld 
worden over 3 lagen. Per laag kan dan 6.300 m2 bruto vloeroppervlak voor de retail gerealiseerd 
worden. Op de begane grond is het retailgedeelte iets grater dan de werkplaatsen (6.000 m2 b.v.o). 
Dit is nodig omdat de werkplaatsen anders het overwicht krijgen op de begane grond. 

Op de eerste (en tweede) verdieping is een trekker nodig, deze moet zichtbaar zijn voor de 
consument die het concept betreedt of staat te wachten bij de werkplaatsreceptie. 
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Re-tailgedeelte I• )I 11 [] I 
Koppeling 
noodzakelijk 

Figuur 75. Lineaire hoofdvorm met werkplaatsen en retailgedeelte 

W erkplaatsen 

De branchering bestaat uit ruimten als showrooms, shops, winkels, stands, kiosken, horeca, 
baliefuncties, werkplaatsen en algemene ruimten. Deze is nogal divers en om deze goed te kunnen 
combineren is een shop-in-shop invulling de beste optie. 

Er wordt gekozen voor een grotendeels introverte uitstraling, een eenvoudigere buitengevel drukt de 
bouwkosten en zal de leesbaarheid van het concept verhogen. De merk/conceptbeleving is oak beter 
te realiseren, men wordt niet afgeleid door wat zich buiten het huisvestingsconcept afspeelt. De visie 
van Stienstra speelt juist in op een extrovert gebouw, wat ten eerste duurder zal zijn en het zal niet 
bijdragen aan leesbaarheid van het concept. 

De ambiance/steer van hef concept: 
De ambiance/steer zal moeten voldoen aan de keuze van 'branding' bij de opbouw van de 
merkenarchitectuur. Merkbeleving is hierbij het belangrijkste kenmerk. Aan de hand van een aantal 
zaken kan merkbeleving binnen dit huisvestingsconcept gerealiseerd warden. Dit vraagt vaak wel 
meer ruimte en brengt extra kosten met zich mee. Het blijkt dat er meer bezoekers getrokken warden 
door de toevoeging van merkbeleving waardoor er oak meer omzet gedraaid zal warden. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Dit afsluitende hoofdstuk geeft de conclusies weer omtrent de probleemstelling en de doelstelling van 
het onderzoek. De probleemstelling is in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: 

11 Is het innovatieve huisvestingsconcept voor het samenvoegen van branches in de mobiliteitssector 
(Mobimall) op de beoogde locatie in Heerlen markttechnisch haalbaar? 11 

De bijbehorende doelstelling luidt: 

11 Bepalen van de markttechnische haalbaarheid van het innovatieve huisvestingsconcept voor het 
samenvoegen van branches in de mobiliteitssector (Mobimall) op de beoogde locatie in Heerlen .11 

Naast conclusies zijn er een aantal aanbevelingen te doen die laten zien op welke manier(en) het 
innovatieve huisvestingsconcept (Mobimall) markttechnisch haalbaar zou kunnen zijn. Bij de bepaling 
van de markttechnische haalbaarheid wordt gebruik gemaakt van de visie die Stienstra ten aanzien 
van het huisvestingsconcept heeft. Heeft Stienstra voor een bepaald onderdeel geen visie 
geformuleerd dan is een aanbeveling voor Stienstra gedaan. 

Voor het bepalen van de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept (Mobimall) is een 
methodiek gebruikt. Deze methodiek bestaat uit vier 11 P's" . Deze "P's" zijn Publiek, Politiek, Plaats en 
Product. Per 'P' wordt hieronder uitgewerkt wat de conclusie ten aanzien van de markttechnische 
haalbaarheid van het huisvestingsconcept (Mobimall) op de beoogde locatie in Heerlen is. 

'P' van Publiek. 

Onderzocht is welke doelgroepen ge"interesseerd zijn in het huisvestingsconcept. De doelgroepen zijn 
verdeeld in een primaire doelgroep en secundaire doelgroep. De primaire doelgroep bestaat uit de 
jonge paren (25-30 jaar) , gezinnen (30-35 jaar), paren rond 60 jaar (55-65 jaar) met een besteedbaar 
inkomen tussen € 22.500 en€ 30.000 en tot slot gezinnen met een besteedbaar inkomen van 
€ 30.000 en hoger. De secundaire doelgroep bestaat uit werkende alleenstaanden, paren rond 70 jaar 
(AOW-ers) en WW-ers met een besteedbaar inkomen van€ 15.000 tot€ 22.500. 
Deze consumenten geven jaarlijks een bepaald bedrag aan mobiliteitsgerelateerde producten uit. 
Vervolgens is bepaald hoe groat het verzorgingsgebied voor het huisvestingsconcept zal zijn. Primair 
zal dit gebied bestaan uit een afstand van 0-25 kilometer rand het huisvestingsconcept en secundair 
een afstand van 26-40 kilometer. Het gehele verzorgingsgebied, primair en secundair, zal uitgaande 
van de locatie Heerlen geheel Zuid-Limburg en een klein stukje van Midden-Limburg beslaan. De 
bestedingen van de doelgroepconsumenten zijn voor dit verzorgingsgebied te berekenen. De omzet 
binnen het verzorgingsgebied kan voor de primaat van de branchemix binnen het 
huisvestingsconcept, de autodealers, bepaald warden. Hieruit kan warden geconcludeerd dat het 
verzorgingsgebied voldoende omzet voor de bestaande autodealers zal genereren maar niet voor 
nieuwe dealers van volume- en statusmerken auto's. De markt van autodealers (volumemerken zoals 
Volkswagen en statusmerken zoals Audi) is verzadigd in dit verzorgingsgebied. Voor het invullen van 
de branchemix voor het huisvestingsconcept zal gebruik moeten warden gemaakt van de verplaatsing 
van bestaande autodealers binnen dit verzorgingsgebied. 

De conclusie die getrokken kan warden is dat het verzorgingsgebied rond de locatie in Heerlen 
geschikt is en bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid van het huisvestingsconcept. 
Dit wil echter niet zeggen dat de beoogde locatie in Heerlen zelf bijdraagt aan de markttechnische 
haalbaarheid, dit is onderzocht in de 'P' van Plaats. Het feit dat het verzorgingsgebied geheel Zuid
Limburg beslaat zou het oak mogelijk kunnen zijn een andere locatie te kiezen binnen dit 
verzorgingsgebied omdat deze dezelfde omzet zal genereren. 

'P' van Politiek. 

De wetten- en regelgevingen brengen voor het huisvestingsconcept een aantal kansen en 
bedreigingen met zich mee. Een aantal uitgangspunten die van invloed is op de Plaats en Product 
zijn: 
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Er is geen fysieke scheiding tussen de automerken meer nodig binnen de showroom, dit 
vereenvoudigt de fysieke vormgeving van het huisvestingsconcept; 
Vestigingen van autodealers elders in het land zijn na 2005 mogelijk doordat het 
vestigingsbeleid vervalt; 
Concurrentie tussen autodealers en universele garagebedrijven wordt grater doordat 
universele garagebedrijven nu oak de beschikking krijgen over apparatuur en technische 
informatie van automerken; 
Het mogelijk vervallen van branchebeperking op PDV/GDV-locaties maakt het gemakkelijker 
een geschikte locatie voor het huisvestingsconcept te vinden; 

'P' van P/aats. 

In deze 'P' is geconcludeerd of de beoogde locatie in Heerlen voldoet aan de eisen die in deze 'P' 
gesteld warden aan een geschikte locatie voor het huisvestingsconcept. Wanneer aan deze eisen 
voldaan wordt, draagt de locatie bij aan de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept. Er zijn eisen gesteld aan de bereikbaarheid, het verzorgingsgebied , de 
zichtbaarheid van het concept, de parkeergelegenheid en de verhuisgeneigdheid van bestaande 
autodealers naar het huisvestingsconcept. Voor de beoogde locatie in Heerlen is geconstateerd dat 
de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het huisvestingsconcept op deze locatie niet voldoende 
bijdraagt aan de markttechnische haalbaarheid . De eisen met betrekking tot de parkeergelegenheid 
zijn te verwezenlijken. De verhuisgeneigdheid van de bestaande dealers zal voor de locatie in Heerlen 
niet groat zijn omdat de huisvesting van autodealers in de omgeving van de locatie in Heerlen 
namelijk relatief nieuw is. 

Geconcludeerd kan warden dat de beoogde locatie, op de autoboulevard in Heerlen, ten aanzien van 
de bereikbaarheid, zichtbaarheid van het concept en verhuisgeneigdheid van de bestaande 
autod~alers niet geheel optimaal is ten aanzien van de markttechnische haalbaarheid van het 
huisvestingsconcept. Een PDV/GDV-locatie in Maastricht zou een betere optie zijn , vanwege het feit 
dat de bestaande autodealers in Maastricht en omgeving veelal in verouderde panden zijn gevestigd. 
Deze autodealers zouden sneller geneigd kunnen zijn om te verplaatsen naar het 
huisvestingsconcept. Echter dient er wel een locatie gezocht te worden die voldoet aan de overige 
locatie-eisen. 

'P' van Product. 

Aan de hand van drie aspecten is deze 'P' uitgewerkt. Deze drie aspecten zijn: de merkenarchitectuur 
van het concept, de branchemix en de fysieke vormgeving. 
Ten aanzien van de merkenarchitectuur heeft Stienstra geen visie en voor de branchemix een 
beperkte visie, daarom is voor de merkenarchitectuur en de branchemix een aanbeveling gedaan. 
- Bij de merkenarchitectuur is het zaak dat de opbouw van het huisvestingsconcept bestaat uit een 
paraplumerk, de naam van het huisvestingsconcept. Daaronder vallen allerlei A-merken zoals 
Volkswagen, maar bijvoorbeeld ook Sony. Pas als laatste komen de locale endorsementlabels als 
Wealer, Vogelzang, Motoport; 
- De primaat van de branch em ix zal moeten bestaan uit autodealers met werkplaatsen en secundair 
uit mobiliteitsgerelateerde producten om de consument een totaalconcept aan te kunnen bieden. Dit is 
belangrijk voor de naamsbekendheid van het huisvestingsconcept. Je moet er ongeveer a lies kunnen 
krijgen op het gebied van mobiliteit, in hoofdzaak dus de automobiliteit; 
- Verder is het belangrijk dat er winkels/zaken in de branchemix worden opgenomen die als trekker 
kunnen fungeren, dit zou bijvoorbeeld Halfords of ANWB kunnen zijn; 
- Wanneer gekozen wordt voor een drielaags concept dan is het aan te raden twee trekkers in het 
gebouw te plaatsen. Verder is het belangrijk dater horecavoorzieningen getroffen worden, een 
restaurant zou bovenop het dak kunnen warden geplaatst, in ieder geval op de hoogste verdieping; 
- De branchemix moet opgebouwd zijn uit een mix van landelijke winkelketens en locale specialisten. 
Deze locale specialisten zijn belangrijk voor het klantenbestand en de regionale bekendheid en zullen 
er voor zorgen dat er niet te veel nadruk ligt op de coherentie, de herkenbaarheid en de bekende 
winkelformules, omdat er dan voor het publiek weinig uitdaging meer ligt om langer te verblijven dan 
strikt noodzakelijk ; 
- Voor het veraangenamen van het winkelen en/of de wachttijd van de consument tijdens onderhoud, 
inbouw of reparatie mag een restaurant, koffiecorners, broodjesbar, tijdschriftenkiosk niet ontbreken 
binnen het concept; 

92 



- De fysieke vormgeving van het huisvestingsconcept moet een omvang van ongeveer 25.000 m2 
bruto vloeroppervlak krijgen. Stienstra heeft echter een bruto vloeroppervlak van 18.500 m2 in 
gedachten. Hieruit kan warden geconcludeerd dat de omvang van het concept, zoals Stienstra deze in 
gedachte heeft te klein zal zijn, er is in de branchemix echter een aanbeveling gedaan hoe Stienstra 
deze 25.000 m2 b.v.o. kan bereiken; 
- Voor de hoogte van het gebouw zal Stienstra moeten overwegen of de 6 lagen niet teruggebracht 
kunnen warden naar twee-of drie lagen. Geconcludeerd is namelijk dat een gebouw van Mn, twee of 
drie lagen beter bij de consumenten in de smaak zal vallen. De hoofdvormgeving van het concept zal 
in de richting van een lineaire vorm moeten gaan, bij een meerlaags concept zal er een atrium in het 
midden van het nodig zijn om doorzicht te geven naar de andere verdiepingen; 
- Parkeren op het dak van de begane grand is noodzakelijk wanneer de bedrijven die een 
werkplaatsruimte bij de winkel/showroom nodig hebben niet allen op de begane grand gesitueerd 
kunnen warden; 
- De uitstraling van het concept, die door de visie van Stienstra beschreven is, extrovert. Een 
introverte uitstraling zal de leesbaarheid van het gebouw en de merkbeleving binnen het concept 
vergroten. Stienstra zou kunnen overwegen om de uitstraling toch iets minder extrovert te maken 
waarbij een belangrijk punt voor Stienstra is dat de introverte uitstraling goedkoper qua bouwkosten 
zal zijn . De gevels zullen eenvoudiger kunnen warden uitgevoerd; 
- Getracht moet warden zoveel mogelijk merkbeleving in het concept te verwerken, dit begint al bij de 
merkenarchitectuur. De ambiance/steer moet zoveel mogelijk aan de hand van merkbeleving 
gecreeerd warden . 

Geconcludeerd kan warden dat Stienstra een aantal punten nog eens goed moet bekijken en kan 
hierbij gebruik maken van de bovenstaande aanbevelingen, de te overwegen punten zijn : 

de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de beoogde locatie in Heerlen; 
de mate van verhuisgeneigdheid van de bestaande autodealers in de omgeving van de locatie 
in Heerlen ; 
de omvang van het huisvestingsconcept; 
het aantal lagen (verdiepingen) van het huisvestingsconcept; 
de extroverte uitstraling van het huisvestingsconcept. 
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8. www.branchemonitor.nl/Cardano/niveau3/0/default.htm 

Site van ABA,autobedrijven associatie 
9. www.rmc.nl/ContenUService/visieDetail.asp?id=149 

Site van Retail Management Center, Retail en Franchisespecialisten 
1 O. www .cbs. n I/nl/pu bi icaties/pu blicaties/algemeen/i ndex/2000/03/O ud mobiel. pdf 

Site van Centraal Plan Bureau 
12. www .ez.nl/home.asp?locatie=main&page=/mdw/zoek.asp 

Site van Ministerie van Economische Zaken 
13. www.nirov.nl/ikcro/archief-werken.htm 

Site van Nederlands lnstituut voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
14. www.cbs.nl/nl/publicaties/publicaties/alqemeen/index/2001/07/nederland regionaal/pdf 

Site van Centraal Plan Bureau 
15. www.nidi.nl/public/demos/dm00073.html 

Site van Nederlands lnterdisciplinair Demografisch lnstituut 
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16. www.centro.de 
Site van winkelcentrum Centro in Oberhausen, Duitsland 

17. www.autostadt.de 
Site van Autostadt in Wolfsburg, Duitsland 

18. www.villaarena.nl 
Site van woonmall Villa Arena Amsterdam 

19. www.alexandrium.nl 
Site van woonmall Alexandrium in Rotterdam 

20. www.haaglandenmegastores .nl 
Site van Haaglanden Megastores te Den Haag 

21. www.ikea.nl 
Site van woonwinkel Ikea 

22. www.neprom.nl 
Site van Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen 

23. www.peugeot-experience.nl 
Site van Peugeot Experience in Breukelen 

24. www.cardoen.be 
Site van autohandel Cardoen in Belgie 

25. www.autovak.nl 
Site van Brancheorganisatie in de automobielbranche 

26. www.channelpanel.nl 
Site van Retailconsultants 

27. www.autoweek.nl 
Site van Tijdschrift Autoweek 

28. www.autoclick.nl 
Site voor de automobielbranche 

Ge'interviewde personen: 
dhr. E. van Wieringen (directeur) 
dhr. Counotte (directeur) 
dhr. Hinskens (facilitair manager) 
van Wealer (VW/Audi-dealer) te Heerlen; 
dhr. Lamers (buitendienst adviseur) 
van Bovag/NDA (NOA staat voor Nederlandse Dealer Associatie) ; 
dhr. C. Smeets (marketingspecialist ingehuurd door Stienstra) 
dhr. R. Verlinden van Keystone Network Marketingspecialisten 
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Bijlage 1: Subcategorieen mobiliteit met bestedingen 

Hieronder is te zien welke subcategorieen onder de hoofdcategorieen van mobiliteit vallen. 

Hoofdcategorie 

Openbaar vervoer 

Rijwielen 

Auto's 

Overige kosten eigen vervoer 

Overig verkeer en vervoer 

Subcategorieen 

Trein 
Overige uitgaven openbaar vervoer 
Taxi 
Overig openbaar vervoer 
Aankoop rijwielen 
Rijwielonderdelen en -reparatie 
Bromfietsen, motoren e.d. 
Reparatie bromfiets, motor en scooter 
Gekochte nieuwe auto's 
Gekochte auto's buitenland 
Gekochte 2°-hands auto's 
Verkochte auto's 
Bijdrage voor auto aan werkgever 
Onderhoud en accessoires auto's 
Auto-, motor- en rijwielstalling 
Voertuigverzekering 
Overdrachten i.v.m. auto 
Motorrijtuigenbelasting 
Rijbewijs, kentekenbewijs 
Benzine en olie 
Overig verkeers-, en vervoerskosten 

Tabel 1: Hoofdcategorieen mobiliteit met subcategorieen 

De hoofdcategorieen kunnen nag warden ingedeeld in een aantal subcategorieen, niet alle 
subcategorieen zijn hier behandeld, alleen de categorieen die relevant zijn voor het concept. 

20,7 % 

Bestedingen aan mobiliteit 

7,7% 1,2 % 

1,2 % 

Figuur 1. Bestedingen aan mobiliteitssubcategorieen 

2,4 % 
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&J onderhoud en accessoires van 
auto's 

l!I nieuwe auto 

• gebruikte auto 

• rijwielen 

l!l fietsonderdelen en onderhoud 

Gil motor of bromfiets 

l!l verzekeringen 

• belasting 

• brandstof 

overig (niet relevant voor het 
concept) 



Bijlage 2: Onderzoek naar kenmerken shoppers per land 

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders geen funshoppers zijn . 

Plaats Funshopper Egonoom Consument Onafhan- lmpulsieve Rationele 
(31 % van (18 % van met de kelijke shopper shopper 
totaal totaal) kleine beurs shopper (12 % van (10 % van 

(18 % van (12 % van totaal) totaal) 
totaal) totaal) 

1 ltalie Nederland Tsjechie Frankrijk Portugal Nederland 
Zweden 

2 Enqeland Frankriik Honqariie Enqeland Honqariie -
3 Polen Duitsland Polen Belgie Belgie Engeland 
4 Portugal Spanje Portugal Polen Zweden Tsjechie 

Zweden 
5 Duitsland Hongarije Zweden - Spanje Belgie 

Belgie Frankrijk 
Duitsland 

6 Belgie - Spanje Nederland Duitsland -
ltalie 

7 Tsjechie Portugal - Spanje Frankrijk -
Polen 

8 Spanje - Nederland Du its land ltalie Spanje 
Nederland 

9 Zweden Zweden Engeland Tsjechia - Italia 
Portugal 

10 Hongarije Engeland Belgia Hongarije Tsjechia -
Italia 

11 Frankriik ltalie Du its land - Enqeland Honqariie 
12 Nederland Tsjechie Frankrijk Portugal Polen Polen 

Tabel 2. Soort Shopper per land 
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Bijlage 3: lndeling automerken in vier basistypen 

In de beleving van de consument bestaan er vier basistypen auto's: functionele auto's, auto's met 
status, superieure auto's en exotische auto's. Onder deze basistypen vallen verschillende merken 
auto's. 

De functionele auto's kunnen gesplitst warden in 3 segmenten. Volgens dhr. Counotte van Wealer b.v. 
zijn er namelijk auto's die in het lage segment vallen : dit zijn voornamelijk de "Japanners" zoals Kia , 
Mazda, Mitsubitsu, Honda, Hyundai, Deawoo, Skoda enzovoort. Daarnaast bestaat er een 
middensegment dat door de volumemerken wordt vertegenwoordigd. 
Volumemerken warden over het algemeen het meest verkocht (grootste aantallen). Volkswagen, 
Renault, Peugeot, Opel , Ford en Citroen vallen onder deze volumemerken. De merken Fiat, Seat en 
Toyota vallen in een segment tussen het lage en het middensegment. Auto's met status kunnen 
bijvoorbeeld Mercedes, Volvo, Alfa, BMW, Audi, Saab, Lexus zijn. 
Onder superieure auto's wordt Jaquar of Bentley verstaan. Tenslotte de exotische auto's zoals Lotus 
of Ferrari. 

Bijlage 4: Benodigd verzorgingsgebied en v. v.o. bij branches 

Het Handboek Detailhandel van het IMK-REA van 1996 laat zien welk verzorgingsgebied een branche 
nodig heeft. Oak is hiervan de gemiddelde grootte van de winkel beschreven. Dit is te gebruiken bij de 
fysieke vormgeving van het Product. 

Branche Gemiddeld draagvlak / Gemiddeld benodigd 
verzorgingsgebied verhuurbaar vloeroppervlak 

Autoaccessoires 26.000 inwoners 100- 200 m2 
Rijwielhandel 6.100 inwoners 80-150 m2 
Speelgoedwinkel 16.800 inwoners 150 m2 
Boek- en kantoorhandel 6.100 inwoners 100 m2 
Computers/telecommunicatie 30.700 inwoners 97 m2 
Geluidsdragers 17 .300 inwoners 71 m2 
Reisartikelen/lederwaren 29.000 inwoners 65 m2 
Kleding 10.000 inwoners 136 m2 

Tabel 3. Grootte verzorgingsgebied en v.v.o. per branche 

Bijlage 5: Verschil exclusieve en selectieve distributie 

Vanwege de opheffing van de combinatie selectiviteit en exclusiviteit zullen de fabrikanten/importeurs 
moeten kiezen tussen selectiviteit of exclusiviteit. Hieronder volgt een uiteenzetting over deze twee 
sleutelbegrippen. 

Selectiviteit houdt in dat de fabrikant op basis van objectieve voorwaarden (= selectie op basis van 
kwaliteitscriteria) zijn dealers mag selecteren. Hij mag deze dealers voorschrijven dat zij enkel en 
alleen mogen verkopen aan andere geselecteerde dealers en aan eindgebruikers (inclusief 
leaseondernemingen). De dealer mag dan wel, in tegenstelling tot nu, actief klanten benaderen in de 
gehele Europese Unie. De fabrikant kan tevens het aantal dealers dat hij wil aanstellen beperken 
hetgeen wordt aangeduid als kwantitatieve selectie. 

Exclusiviteit houdt in dat een fabrikant aan een dealer een rayon toekent waar deze dealer beschermd 
wordt tegen actieve verkopen (verkopen op initiatief van de dealer) van collega dealerbedrijven. Deze 
situatie kan vergeleken worden met de huidige situatie. De belangrijkste wijziging is dat de dealer in 
het geval van een exclusieve overeenkomst niet verboden mag warden am te verkopen aan 
universele autobedrijven, collega dealers of bijvoorbeeld supermarkten. 
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Bijlage 6: Betekenis erkend reparateur 

Hier wordt beschreven wat onder een erkend reparateur wordt verstaan. 
De erkende reparateur is iedere reparateur die aan de kwalitatieve eisen van de fabrikant voldoet. Een 
universeelbedrijf of zelfs een dealer van een concurrerend merk kan zich als erkend reparateur 
aanmelden zodra hij aan de eisen van de fabrikant voldoet. Het is mogelijk om erkend reparateur van 
meerdere merken te zijn. De fabrikant mag het aantal erkende reparateurs alleen beperken als zijn 
marktaandeel in het onderhoud van zijn merk zich onder de 30% bevindt. Volgens de Europese 
Commissie hebben de meeste fabrikanten een marktaandeel in het onderhoud grater dan 30 %. Dit 
marktaandeel wordt bepaald op basis van de omzet met betrekking tot het onderhoud van het eigen 
merk in een rayon. De consument kan zich tot alle erkende reparateurs binnen de Europese Unie 
wenden voor garantie en recallwerkzaamheden. 

Bijlage 7: Geschiedenis van de PDV/GDV-locaties 

Orn enig inzicht te verkrijgen in de geschiedenis van de PDV/GDV-locaties is de ontwikkeling van 
verspreid gelegen perifere detailhandel tot gethematiseerde woonmalls systematisch weergegeven. 

De eerste generatie perifere winkelconcentraties: 
Begin jaren zeventig werden gemeenten voor het eerst geconfronteerd met de opkomst van 
zogenaamde 'weidewinkels' of 'witte schuren' vanwege de druk van de verkeersproblematiek, 
logistieke problemen en hoge huurprijzen in de binnensteden . Dit waren bedrijven die een 
vestigingsplaats zochten aan de rand of buiten de stedelijke bebouwing, hetgeen als bedreiging werd 
gezien van de bestaande structuur van de detailhandel. Dit leidde tot het begin van het perifere 
detailhandelsbeleid waarbij vestiging in de periferie van de stad slechts aanvaardbaar was voor zover 
deze een complementaire functie vervulde naast de voorzieningen in de binnensteden. Grote 
winkelformules als Maxis en detailhandel in volumineuze goederen (auto's, boten en caravans) zijn 
een goed voorbeeld van deze eerste generatie van perifere winkelconcentraties. 

De tweede generatie perifere winkelconcentraties: 
Ondanks het werende beleid van de overheid deden zich nieuwe ontwikkelingen voor in de jaren 
tachtig. De tweede generatie perifere winkelconcentraties ontstonden: de meubel- en doe-het
zelfbranche vestigden zich bij industrieterreinen . De locaties werden gekenmerkt door een 
laagwaardige uitstraling en een ongeonstructureerde opzet. Dit wordt in de derde generatie perifere 
winkelconcentraties beeindigd. 

De derde generatie perifere winkelconcentraties: concept wordt belangrijk: 
Uit commercieel oogpunt komt er halverwege de jaren tachtig aandacht voor het conceptmatig 
denken. De uit zich een geplande opzet, samenwerking van de onderlinge partijen onder meer in de 
vorm van gezamenlijke promotieactiviteiten. 

De vierde generatie perifere winkelconcentraties: 
Begin van de jaren negentig geeft de overheid (beperkte) ruimte voor grootschalige 
detailhandelsvestigingen, het zogenaamde GDV-beleid. Kenmerkend is dat hier geen 
branchebeperkingen gelden. Hierdoor ontstaan grate winkelcentra, die bestaan uit een verzameling 
vergrote winkels en bestaande formules. Een geed voorbeeld hiervan is Alexandrium Ill. 

De vijfde generatie perifere winkelconcentraties: themacentra: 
Eind van de jaren negentig ontstaat de vijfde generatie: de themacentra. Een ruimtelijke clustering van 
gelijksoortige branches, aangevuld met horeca en overige diensten, zoals kinderopvang. De behoefte 
van de consument aan 'beleving' is een belangrijk uitgangspunt. Veel aandacht wordt besteed aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte en gezamenlijk beheer, marketing en promotie. Voorbeelden zijn 
Alexandrium Ill en Villa ArenA. Maar oak op het gebied van sport, leisure, onthaasting en zorg zijn 
reeds projecten uitgevoerd of in ontwikkeling. 

De zesde generatie perifere winkelconcentraties: multifunctioneel totaalconcept: 
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Hierbij is sprake van een totale gebiedsontwikkeling, waarbij openbare ruimte, winkels, kantoren, 
vervoer, woningen, horeca, entertainment en vermaak belangrijke onderdelen vormen. De beleving 
van de consument van dit totaalconcept staat centraal. Deze nieuwste generatie is in Nederland nog 
in ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de gehele ArenA boulevard. Ook Almere-Poort heeft met Omniworld 
een multifunctioneel totaalconcept. 

Uit de geschiedenis van de PDV/GDV-locaties is op te merken dat de perifere winkelconcentraties in 
de loop van de tijd steeds professioneler van opzet zijn geworden. In het begin van de jaren negentig 
ontstaan er nieuwe kansen voor de grootschalige detailhandelsvestigingen op de GDV-locaties. Er 
gelden geen branchebeperkingen zoals dat wel geldt op de PDV-locaties. Er ontstaan grate 
winkelcentra: zoals Alexandrium Ill. Aan het eind van de jaren negentig wordt de behoefte aan 
'beleving' door de consument als uitgangspunt genomen. Veel aandacht wordt besteed aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte en gezamenlijk beheer, marketing en promotie. Er ontstaan 
themacentra zoals Villa Arena en Alexandrium Ill. 

Bijlage 8: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

Orn te weten te komen wat in de Vijfde Nota verandert ten aanzien van de vorige Nota, de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening is hieronder kort beschreven wat deze Nota inhoudt. 

Voor de GDV-locaties gelden geen branchebeperkingen, maar ze zijn slechts toegestaan in de 13 
stedelijke knooppunten zoals geselecteerd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en ze zijn 
uitsluitend bestemd voor grootschalige winkels (minimaal 1500 m2

). De GDV-locaties op de stedelijke 
knooppunten kunnen alleen B-locaties betreffen. De dertien stedelijke knooppunten zijn als volgt te 
benoemen: 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Breda, Tilburg, Zwolle, Hengelo/Enschede, 
Arnhem/Nijmegen, Leewarden, Groningen, Heerlen/Maastricht.42 

Tot nu toe zijn er in Nederland drie GDV-locaties gerealiseerd (Rotterdam-Alexandrium, Haaglanden 
Megastores te Den Haag, Arenaboulevard Amsterdam). 

POV- en GDV-concentraties hebben tot nu toe steeds een uitzondering gevormd in 
de Nederlandse detailhandelsstructuur. Echter de omvang van dergelijke locaties en de toenemende 
acceptatie hiervan zijn er de oorzaak van geweest dat deze steeds meer een wezenlijk onderdeel van 
de detailhandelsstructuur zijn gaan vormen. Het gaat thans om in totaal ongeveer 334 PDV-locaties 
(circa 1/3 van alle gemeenten in Nederland beschikt inmiddels over een of meer PDV-locaties), waarin 
totaal ongeveer een klein 4.100 winkels (inclusief de ABC-branches, de branches in auto's, boten en 
caravans) gevestigd zijn. Op deze locaties is een verkoopvloeroppervlakte aanwezig van ongeveer 
3,3 miljoen m2 vvo, overeenkomend met circa 20% van de winkelvoorraad in Nederland. 
Van deze oppervlakte wordt ruim 21% gebruikt voor detailhandel in ABC-branches (auto, boot, 
caravan), 40% voor detailhandel in woninginrichting, 27% voor detailhandel in doe-het-zelf artikelen 
en 12% voor detailhandel in niet-PDV branches.43 

Het blijkt dus dat Nederland soepeler begint te warden met het POV- en GDV-beleid, echter in de ons 
omringende landen (Duitsland, Belgie, Frankrijk en Groot Brittannie) is het beleid liberaler dan in 
Nederland, maar zijn de beperkingen de laatste jaren aangescherpt. Daar warden aanvullende eisen 
gesteld aan detailhandelsondernemingen die grater zijn dan een bepaald winkeloppervlak. In Groot 
Brittannie - waar op dit moment 75 grootschalige winkelcentra bestaan - is het Bluewater Shopping 
Centre bovendien het laatste grootschalige winkelcentrum dat voor de komende jaren gebouwd mag 
warden. Er is daar een algehele stop op het bouwen van dergelijke centra vanwege effecten op 
binnenstedelijke winkelgebieden. In Nederland heeft de afgelopen jaren een verruiming van het beleid 
plaatsgevonden, per saldo is Nederland echter nog steeds restrictiever dan de ons omringende 
landen. Nederland kent geen zogenaamde regionale shoppingcentra en goedkope retailparks. Met 
name de regionale shoppingcentra vormen een belangrijk verschil. 
Nederland mist hiermee een vorm van kwalitatief hoogwaardig aanbod waarover de ons omringende 
landen wel beschikken en dat ruimte biedt voor zowel kleine als grate bedrijven om zich te 
ontwikkelen. Een regionaal shoppingcenter zoals dat in Oberhausen heeft een belangrijke 

42 http://www.minez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf 
43 http://www.minez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf 
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(bestedings- en werkgelegenheids) impuls opgeleverd in een regio waar vanwege de sluiting van 
mijnen de economische situatie slecht was. Ook in Groot-Brittannie zijn dergelijke voorbeelden voor 
handen, zij het dat men daar ook de nadelige aspecten van zulke grootschalige ontwikkelingen 
onderkent gezien de recente beperkingen. 
Het PDV/GDV-beleid heeft ertoe bijgedragen dat het beeld van weidewinkels, zoals dat in landen als 
Belgie en Frankrijk bestaat, aan Nederland voorbij is gegaan. Ook zijn er in Nederland geen 
grootschalige negatieve effecten op bestaande winkelcentra opgetreden als gevolg van een grate 
'vlucht naar buiten' van de detailhandel uit die centra. Het PDV/GDV-beleid is vooral vormgegeven 
vanuit de gedachte dat bepaalde ongewenste ontwikkelingen (zoals weidewinkels en een lege 
binnenstad) moeten warden voorkomen en is vooral reagerend van aard. Het risico hiervan is dan ook 
gewenste ontwikkelingen niet plaatsvinden of onvoldoende warden gestimuleerd. 
Het vernieuwde beleid is op deze manier anticiperend vormgegeven. Dat wil zeggen dat het zodanig 
is vormgegeven dat het - zonder dat het steeds weer moet warden aangepast - ruimte kan geven aan 
de dynamiek in de detailhandel, terwijl dit geen afbreuk doet aan de maatschappelijke doelen die in 
het kader van de ruimtelijke vestiging van detailhandel spelen (de open ruimte, mobiliteit en milieu en 
de leefbaarheid en kwaliteit van de stad).44 

Het blijkt dat vooral de branchebeperkingen voor perifere locaties en de beperking van GDV-locaties 
tot stedelijke knooppunten problemen opleveren bij nieuwe detailhandelontwikkelingen.45 

Branchevervaging en assortimentssamenstelling vormen een belangrijk issue bij de organisaties die 
hebben gereageerd op de startnotitie. Zowel met betrekking tot de vraag of branche-eisen vooral 
beschermend of vooral beperkend werken als met betrekking tot het punt van de handhaafbaarheid 
van de eisen. De gemeenten zien enerzijds branchevervaging door onvoldoende bepalingen in 
bestemmingsplan als een van de belangrijkste knelpunten voor de bestaande detailhandel. Anderzijds 
wijst een aantal gemeenten ook op de belemmering die branche-eisen vormen om nieuwe 
ontwikkelingen (nieuwe branches, formule-ontwikkeling/branche-uitbreiding-verandering) op te kunnen 
vangen. Opvallend is dat sommige gemeenten beide aspecten noemen. Zij zijn zich terdege bewust 
van de effecten die verruiming van branche-eisen met zich mee kan brengen . 

Uit de publicaties van Economische Zaken (Meer met Minder, naar een nieuw ruimtelijk beleid voor de 
detailhandel) blijkt dater in Nederland: 
• Geen weidewinkels zijn ontwikkeld; 
• Geen grootschalige negatieve effecten op bestaande winkelcentra zijn opgetreden door de 

perifere detailhandel; 
• Ruimte voor grootschalige formules van detailhandel in bepaalde branches en steden 

gestimuleerd is geworden; 
• Gemeenten voeren op hoofdlijnen een zorgvuldig beleid; 

Maar het beleid is onvoldoende duidelijk. In toenemende mate - en mede naar aanleiding van de 
regelmatige aanpassingen die het beleid sinds de jaren zeventig heeft ondergaan - roept het 
beleid vragen op bij betrokken partijen; 

• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van overheden sluiten niet goed op elkaar aan. De 
verdeling van bevoegdheden tussen het rijk, de provincie en de gemeente past niet bij het niveau 
waar de verantwoordelijkheid voor de beleidsuitvoering feitelijk berust; 

• Adequate regionale afstemming ontbreekt. Provincies, gemeenten en detailhandel wijzen op het 
gebrek aan afstemming op regionaal niveau . Het verzorgingsgebied van grootschalige 
detailhandel overstijgt vaak de grenzen van de gemeente of provincie waar deze wordt gevestigd. 

• PDV/GDV-beleid houdt ontwikkelingen in de detailhandel niet bij. Het risico dat bij deze opzet van 
het beleid bestaat is dat ook gewenste ontwikkelingen warden misgelopen of onvoldoende 
gestimuleerd . 

44 publicatie minister van EZ 4-2000, meer met minder, op weg naar een nieuw ruimtelijk beleid voor de detailhandel. Pag.1 + 3 
45 http://www.ez.nl/publicaties/pdfs/11 B94.pdf 
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Bijlage 9: Mededingingswet 

9. 1 lnhoud Wet 

Centraal in de Mededingingswet staat artikel 6. Dit artikel luidt: 
6.1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemings

verenigingen en onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel 
daarvan wordt beperkt of vervalst. 

6.2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. 

Het eerste lid is niet van toepassing indien sprake is van een bagatel. lndien tussen een klein aantal 
ondernemingen met een beperkte gezamenlijke omzet sprake warden gemaakt, zijn deze in principe 
toegestaan. De maximale gezamenlijke omzet voor dienstverlening is in de Mededingingswet gesteld 
op€ 453.780,22. Van een bagatel zal voor een verhuurder van een winkelcentrum derhalve niet snel 
sprake zijn aangezien alleen zijn omzet in de meeste gevallen al meer is. Voorts is het eerste lid niet 
van toepassing indien ontheffing wordt verleend . Hiervoor dient in het algemeen aan zware 
voorwaarden voldaan te warden. 

lndien de mededinging beperkt dan wel vervalst wordt, kan de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(Nma) een boete en/of een last onder dwangsom opleggen. De mededinging dient echter wel 
merkbaar beperkt te worden aldus de memorie van antwoord op de Mededingingswet. Hiervan is 
sprake wanneer de rivaliteit in de betrokken relevante (lokale) markt op duidelijke wijze wordt 
verminderd of tenietgedaan als gevolg van het rechtens of feitelijk aan banden leggen van handelings
en besluitvormingsvrijheid van ondernemingen met betrekking tot een of meer gedragsparameters 
(prijs, hoeveelheid , kwaliteit , reclame, vestigingsplaatskeuze etc.) . 

9.2 De mededingingswet en de detailhandel in winkelcentra 

De opzet van de wet heeft voor de detailhandel onder meer tot gevolg dat de lokale ruimtelijke 
economische dynamiek wordt vergroot. Hier wordt ingegaan in hoeverre zich dit verhoudt tot de 
handhaving van het branchepatroon. De handhaving is belangrijk voor het behoud van de attractiviteit 
van het winkelcentrum. 

Het nastreven van een ideaal branchepatroon door een verhuurder heeft dus in principe geen 
concurrentiebeperking ten doel , maar behoud van het winkelcentrum als een aantrekkelijke financiele 
belegging door het optimaal te laten functioneren. Zowel de omzet voor de in het winkelcentrum 
gevestigde huurders als de huurinkomsten worden door de handhaving van het gewenste 
branchepatroon gemaximaliseerd. Het is niet de bedoeling een huurder door het handhaven van een 
branchepatroon een monopoliepositie te geven. Derhalve is in beginsel een branchepatroon niet in 
strijd met de Mededingingswet. 

De handhaving door een verhuurder van het branchepatroon geschiedt in hoofdzaak als eerder 
genoemd door het opnemen van bestemmingsbepalingen en in mindere mate door 
branchebeschermingsbepalingen in huurovereenkomsten. 
Door de invoering van de Mededingingswet zijn branchebeschermingsovereenkomsten thans over het 
algemeen verboden. Het doel van het opnemen van een dergelijke bepaling is primair het beperken 
van de concurrentie. Een algemene uitzondering op het verbod is gemaakt voor nieuwe winkelcentra 
en wel in het Besluit Branchebeschermingsovereenkomsten. 

Artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (zie hierboven) geldt niet voor een 
branchebeschermingsovereenkomst gedurende zes jaar na de datum waarop de huur is 
aangevangen van de eerste zich in het desbetreffende (nieuwe) winkelcentrum vestigende 
onderneming. 
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In dit besluit wordt volgens artikel 1 onder een winkelcentrum verstaan: een naar opzet van de bouw 
en in organisatie en presentatie afgebakende groep van voor het publiek toegankelijke vestigingen 
van ondernemingen die rechtstreeks goederen of diensten aan eindgebruikers plegen te leveren. 
In de toelichting op het besluit warden vier redenen genoemd waarom tijdelijke 
branchebeschermingsovereenkomsten in nieuwe winkelcentra toelaatbaar zijn. 

Door de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra wordt over het algemeen nieuwe bedrijvigheid 
gecreeerd en warden markten vergroot. 
De tijdelijke branchebeschermingsovereenkomsten verminderen de investeringsrisico's voor 
betrokken partijen. Door de vermindering van investeringsrisico's zal de bereidheid van eigenaars en 
ondernemers toenemen om over te gaan tot ontwikkeling van en vestiging in nieuwe winkelcentra. 
Branchebeschermingsovereenkomsten kunnen op deze wijze bijdragen aan de ontwikkeling van 
markten. De bescherming in de beginperiode kan ertoe bijdragen dater in de nieuwe winkelcentra een 
gevarieerd winkelaanbod ontstaat, hetgeen de kans op een rendabele exploitatie van de in het 
winkelcentrum gevestigde ondernemingen in het winkelcentrum als geheel, vergroot. 

Bestemmingsbepalingen in huurovereenkomsten zijn bepalingen waarin een huurder zich ten opzicht 
van de verhuurder verplicht het gehuurde uitsluitend te gebruiken ten behoeve van een bepaalde 
branche en/of voor het verkopen van bepaalde producten of productgroepen. Ook kan de huurder 
verplicht warden om bepaalde producten of productgroepen niet te verkopen. 
Een voorbeeld van een bestemmingsbepaling op productniveau: "Het gehuurde mag uitsluitend 
warden gebruikt voor de verkoop van bonbons". Een voorbeeld van een bestemmingsbepaling op 
brancheniveau:" Het gehuurde mag uitsluitend warden gebruikt als drogisterij". 
Overigens is het gevolg van het opnemen van een bestemmingsbepaling, een beperking van het 
assortiment. Orn deze reden wordt dan ook van een assortimentsbeperkende bepaling gesproken. 

Bestemmingsbepalingen leveren - ondanks dat zij dit niet direct ten doen hebben - indirect enige 
concurrentiebeperking op. Dit komt doordat de gehuurde winkelruimte alleen mag warden gebruikt 
voor de verkoop van producten die in de bestemmingsbepaling van het huurcontract zijn opgenomen. 
Het ontbreken van dergelijke bepalingen kan leiden tot een centrum waarin sprake is van 
oververtegenwoordiging van bepaalde branches en/of het ontbreken van essentiele branches 
(bijvoorbeeld drie slagers en geen bakker). 
In dit verband is het goed te constateren dat de Nma een bestemmingsbepaling in beginsel niet in 
strijd met de Mededingingswet acht. De volgende redenen voert de Nma hiervoor aan: 

Een bestemmingsbepaling heeft alleen werkingskracht met betrekking tot de relatie tussen huurder en 
verhuurder. Anders dan branchebeschermende bepalingen kunnen andere partijen aan de 
bestemmingsbeperkende afspraak geen rechten of plichten ontlenen. Doordat de werkingskracht van 
de bestemmingsbeperkende afspraak een stuk kleiner is dan bij branchebeschermende bepalingen, 
zal een individuele huurovereenkomst waarin een bestemmingsbepaling is opgenomen in principe niet 
leiden tot een merkbare concurrentiebeperking. 
In tegenstelling tot branchebeschermende bepalingen kan een bestemmingsbepaling binnen 
contractuele grenzen door partijen warden aangepast; 
In tegenstelling tot branchebeschermende bepalingen hebben bestemmingsbepalingen over het 
algemeen niet tot doel de concurrentie te beperken. Het doel is de bestemming van het gehuurde vast 
te leggen met inachtneming van de artikelen ?A:1624 BW e.v. en niet om anderen uit te sluiten van 
vestiging in een winkelcentrum of anderszins; 
Nieuwe huurders warden in de toetreding niet belemmerd door contracten van bestaande partijen. 

In bepaalde gevallen kan als genoemd, bestemmingsbeperking indirect concurrentiebeperking tot 
gevolg hebben. Hierbij valt te denken aan de gedetailleerdheid van de bestemmingsbepalingen. Van 
een bepaling op productniveau gaat een grotere concurrentiebeperkende werking uit dan van 
bepalingen op brancheniveau. Bijvoorbeeld de bepaling: Het is huurder uitsluitend toegestaan het 
gehuurde te gebruiken als detailhandel in tijdschriften en dagbladen met uitzondering van de 
'Telegraaf". Door het opnemen van een dergelijke bepaling om een andere huurder te beschermen die 
alleen 'De Telegraaf verkoopt, is er strijd met de Mededingingswet. lndien de verhuurder laat weten 
dat een persoonlijke reden hieraan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld dat hij deze krant vanwege zijn 
politieke overtuiging niet 'moet', vormt het niet toestaan van de verkoop van de krant in het algemeen 
geen inbreuk op de Mededingingswet. 
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Daarnaast kan, indien een verhuurder met een groot aantal of alle huurders in een winkelcentrum 
bestemmingsbeperkende afspraken maakt, die wel resulteren in een mededingingsbeperking. Het is 
immers denkbaar dat dergelijke afspraken een aan branchebescherming gelijkstaand effect tot gevolg 
hebben. Per situatie zal beoordeeld dienen te worden of er strijd is met artikel 6 van de 
Mededingingswet. Voor de Nma is bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een 
bestemmingsbepaling in de huurovereenkomst onder meer van belang hoe stringent een verhuurder 
de bestemmingsbepaling handhaaft. 
Wanneer dergelijke bepalingen zeer stringent worden gehandhaafd - en verhuurder hier dus niet van 
afwijkt - wekt de verhuurder op z'n minst de schijn dat hij met de bestemmingsbeperking, 
branchebescherming probeert te realiseren dan wel dat de bepalingen een soortgelijk effect hebben. 

Andere argumenten van de verhuurder die een rol kunnen spelen bij het afwijzen van een verzoek tot 
bestemmingswijziging zijn algemene of persoonlijke argumenten. 
Hieronder staan van genoemde types een of meerdere voorbeelden: 

Vestiging van de voorgestelde winkelbranche komt niet ten goede aan de totale vastgoedwaarde van 
het gehele winkelcentrum en is daarom niet in het belang van de verhuurder (algemeen argument) 
De handhaving van een bepaalde branche {bijvoorbeeld slagerij) in het winkelcentrum is in het belang 
van het gehele winkelcentrum, gezien het karakter van het winkelcentrum (dat gericht is op de 
verkoop van dagelijkse levensmiddelen) (algemeen argument). 
De omvorming van een bepaalde branche in een andere branche doet afbreuk aan het 
concurrentieniveau in eerstgenoemde branche (algemeen argument). 
De verzoekend huurder tot branchewijziging heeft niet de capaciteit om een and ere branche te 
exploiteren dan de bestaande (persoonlijk argument). 
De uitstraling van de voorgestelde winkelformule doet afbreuk aan het centrum als geheel 
(persoonlijk/algemeen argument). 
De bestemmingswijziging die wordt voorgesteld, past niet binnen het thema van het winkelcentrum 
(algemeen argument). 
Gezien de locatie van de winkel wordt de voorgestelde branche niet geschikt geacht. 
De voorgestelde branche heeft bijvoorbeeld een hoge bezoekersintensiteit nodig om een minimale 
noodzakelijke omzet te kunnen genereren . (algemeen/persoonlijk argument) 

9. 3 Conc/usie 

Ook na invoering van de Mededingingswet kan de verhuurder door het opnemen van 
bestemmingsbepalingen in huurovereenkomsten een gewenst branchepatroon in een winkelcentrum 
voorschrijven. Het handhaven van het patroon is een ander verhaaL Hoewel hand having in beginsel 
niet in strijd is met de Mededingingswet kan in bepaalde gevallen een afwijzing door verhuurder van 
een verzoek tot bestemmingswijziging merkbare concurrentiebeperking tot gevolg hebben. In een 
dergelijk geval is de afwijzing in strijd met de Mededingingswet en kan de verhuurder een boete en/of 
last onder dwangsom worden opgelegd. 
De verhuurder zal derhalve met een verzoek tot bestemmingswijziging in bepaalde situaties niet en in 
andere situaties wel flexibel om dienen te gaan. In een drietal situaties behoeft een verhuurder zich 
niet flexibel op te stellen. Ten eerste wanneer daadwerkelijk sprake is van een aanzienlijke 
doorkruising van het patroon. Hiervan is sprake in het geval de branche nog niet vertegenwoordigd is 
binnen het centrum en de branche tevens geen ondersteunende functie kan vervullen. Ten tweede 
indien binnen de verzochte branche reeds voldoende concurrentie binnen en in de directe omgeving 
van het winkelcentrum aanwezig is. Ten derde in het geval dat de bestemmingswijziging ten koste 
gaat van de diversiteit in het winkelaanbod in het betreffende winkelcentrum. De feitelijke afwijzing kan 
de verhuurder in eerste instantie het best zo neutraal mogelijk verwoorden ter voorkoming van de 
(onbedoelde) indruk dat afgewezen wordt op grond van concurrentiebeperking. 

Voor wat betreft de inhoud van de bestemmingsbepaling in de huurovereenkomsten dient te warden 
voorkomen dat een te gedetailleerde bepaling wordt opgenomen aangezien een dergelijke bepaling 
op z'n minst de schijn wekt dat de verhuurder een aan branchebescherming gelijkstaand effect 
beoogt. Bij voorkeur dient daarom in de bestemmingsbepaling alleen de branche te warden 
opgenomen. 

104 



Bijlage 10: Kenmerken van een mall 

De belangrijkste kenmerken zijn vervat in vijf onderdelen (A Um E): 
A) de hoofdvorm: het belangrijkste kenmerk waarmee een mall valt te typeren; 
B) de relatie binnen-buiten: 'binnen' en 'buiten' zijn immers vaak werelden van verschil ; 
C) 'verblijf: alle kenmerken die door de consument gezien moeten warden, die het vaak luxe 

aanzien van de mall onderstrepen en bedoeld zijn om het verblijf te verlengen; 
D) 'doorstroming': de consumenten moeten in principe de gehele winkel onder ogen krijgen ; 
E) 'uit het zicht' : (functionele) kenmerken van de mall die per se uit het zicht moeten blijven, omdat 

ze afbreuk doen aan het imago of waardoor de concentratie op het winkelen verloren gaat. 46 

Ad A) Hoofdvorm van de mall. 
Orn de verscheidenheid van de winkelcentra in beeld te brengen is een eenvoudige typologie 
opgesteld. Er zijn een viertal vormen te onderscheiden: 
1) het cluster; 
2) de lineaire/ haltervorm; 
3) de L-vorm; 
4) de kruisvorm. 

In plaats van de lineaire vorm is er oak een gebogen vorm, feitelijk een variant op de haltervorm zoals 
Centro in Oberhausen heeft. 

Clustervorm 

,----,I • 
L-vorm 08u 

Figuur 2. Hoofdvormen van de mall uit Machine en Theater, ontwerpconcepten van winkelgebouwen 

Lineaire-/haltervorm 
(kan ook gebogen zijn) 

Kruisvorm 

Deze typologie is gebaseerd op het aantal anchorstores. Anchorstores hebben de functie om op basis 
van hun naam en imago voor het winkelcentrum als geheel klanten te trekken; binnen het 
winkelcentrum moeten zij vooral de interne circulatie van consumenten op gang houden. De regionale 
mall moet het immers doen zonder de straten en bedrijvigheid die passages en warenhuizen in de 
binnenstad omringen. De anchorstores zijn functioneel de vervangers voor de binnenstad. Bij een 
bepaalde schaalgrootte is het oak mogelijk dat de mall zelf een consumentenstroom genereert. Het 
type van twee trekkers is het model van een volledig gerationaliseerd winkelcentrum. Het type is een 
verbetering ten opzichte van het winkelcentrum met een anchorstore; twee anchorstores zijn nodig 
voor 'vergelijkingsaankopen' en circulatie binnen de mall. 

Ad B) Relatie binnen-buiten. 

46 Boek Machine en Theater, ontwerpconcepten van winkelgebouwen. Dion Kooijman, Rotterdam 1999 
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De scheiding tussen binnen en buiten is in de postmoderne mall grater geworden. Hoe grater de mall, 
des te grater oak het verschil tussen binnen en buiten. De architectuur krijgt een minder zelfstandige 
betekenis. lnterieurontwerp neemt grotendeels de plaats in van de architectuur. Wat gezien de 
gesloten gevels en de summier uitgeruste parkeerterreinen aan de buitenkant overblijft, is de 
naamgeving van de mall. Vanwege de langsrijdende auto's wordt de 'leesbaarheid' van het 
winkelcentrum een probleem. De architectuur kan het gebouwontwerp niet meer in overeenstemming 
brengen met de automobiliteit. De snelheid is van invloed op de wijze waarop het object (het 
winkelcentrum) onder de ogen van het subject (de automobilist-consument) gebracht moet warden. 
De enige mogelijkheid voor een representatieve vorm is een groat naambord. Tegelijkertijd is de 
inhoud van de boodschap, net als de kunst in shopping canters en malls, vaak symbolisch; 
vriendelijke dieren leiden de automobilist naar zijn parkeerplaats. Naamborden moeten decoratief zijn, 
de architectuur van de mall versterken, niet a Ileen informeren, maar oak een indruk geven van de 
identiteit van de mall. De werking ontleent de naamgeving aan een associatieve betekenis. De naam 
is daarmee zowel een functionele aanwijzing als een thematisering van een boodschap. Bij de naam 
begint de simulatie. 

Ad C) Verblijf. 
Branchering is een van de belangrijkste instrumenten waarmee de formula van het winkelcentrum als 
geheel bewaakt kan warden. Bij branchering gaat het vooral om de verdeling van de verschillende 
categorieen winkels en de locatie in het winkelcentrum. De winkels (branchering) en het type 
winkelcentrum en het soort aankoop moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Voor de dagelijkse 
boodschappen kan de consument terecht in het kleinere (buurt)winkelcentrum. Het regionale 
overdekte winkelcentrum, met vooral veel duurzame consumptiegoederen zoals kleding en dergelijke, 
moet het hebben van vergelijkend winkelen en impulsaankopen. De branchering in een dergelijk 
winkelcentrum is daarom een vorm van 'uiterlijk' vertoon. Het gevarieerde aanbod gaat gepaard met 
een weinig doelbewust consumptiegedrag. Van alle bezoekers in Amerikaanse malls komt volgens 
onderzoek 40 % om de algemene boodschappen te doen en rand te kijken. Een derde van de 
consumenten komt met een bijzonder doel en slechts 17 % komt een specifieke winkel bezoeken. 
Kijken is zeker geen kopen. De grootste mall in de VS (Mall of America te Minneapolis) heeft een 
omvang van bijna 400.000 m2 b.v.o. Dit is inclusief semi-winkels en overige voorzieningen. Het 
verzorgingsbereik van deze mall is naar Nederlandse verhoudingen buitensporig groat: 44 % van de 
omzet komt van buiten een straal van 225 km! Het wordt dan oak duidelijk dat dit in Nederland 
uitgesloten is. 
Het winkelaanbod heeft zich in de loop van de tijd zowel naar vorm als inhoud gedifferentieerd. 
Afwisseling is een belangrijke eis. Afwisseling in de vorm van thema's en ondergebracht in 
uiteenlopende (bouwkundige) vormen zoals winkels, boutiques, kraampjes, stalletjes, markthallen enz. 

Ad D) Doorstroming. 
De doorstroming heeft op de eerste plaats te maken met het aantal ingangen en niet met de 
vormgeving ervan. Voor het aantal ingangen bestaat geen echte norm. Een van de bepalende 
factoren voor het aantal ingangen is de afstand tussen de auto en de winkel(s) waarvoor de 
consument komt. De Amerikaanse shopper zou niet meer dan 200 meter willen !open. De 
autovoorkeur van de Amerikaanse consument impliceert dat er oak niet teveel uitgangen moeten zijn, 
anders staat de shopper zo weer buiten (en neemt op zijn best de auto om naar een ander deel van 
de mall te gaan). 
De ingang van de mall moet doorzicht geven op wat erna komt, nieuwsgierig maken. De etalage is bij 
de postmoderne shopping mall geheel afwezig. De winkel sluit zich af. 
Horeca en recreatieve attracties waarborgen eveneens de interne circulatie en verlengen de 
verblijfsduur. Maar er is nag een andere belangrijke functie. Voor zover het winkelen nag een typische 
vrouwenaangelegenheid is, bieden het foodcourt en de recreatie een alternatief voor de mannen. Spel 
en eten is niet geslachtsgebonden. Foodcourts dienen centraal gelegen te zijn, bij voorkeur op de 
hoogste verdieping. Een mogelijkheid is om het foodcourt als aparte verdieping op de winkellagen te 
zetten. Dan is er in elk geval een reden om oak boven in de mall te komen. 1 

Ad E) Uit het zicht. 
Er zijn elementen in het mallontwerp die expliciet buiten het beeld van de consument warden 
gehouden. De elementen vormen de keerzijde van het rijke en duurzame interieur, de geweldige vides 
en atriums, en het uitgebreide assortiment. In elk geval dient de aanvoer van goederen gescheiden te 
zijn van de verkoop. 

1 Baek Machine en Theater, Dion Kooijman ontwerpconcepten van winkelgebouwen, Rotterdam 1999. 
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Bijlage 11: Referentieprojecten in de mobiliteitsbranche 

11. 1 Referentieproject Kohl in Aachen 

In Duitsland is tot dusver in Aachen een kleine versie van een totaalconcept op het gebied van 
mobiliteit terug te vinden. De BMW-dealer Kohl uit Aachen heeft op een bedrijventerrein een concept 
neergezet dat bestaat uit een eenlaagse BMW-showroom (waar uiteraard ook Mini verkocht wordt en 
occassions) met daaraan vast het after sales gedeelte. Doorlopend richting het meerlaagse gedeelte 
komt men terecht in een BMW-motorshowroom waar een kiosk is geplaatst met een koffiecorner en 
een tijdschriftenhoek. Tussen de auto-en motorshowroom is er een soort T-splitsing met een ingang 
en een gedeelte waar BMW-tuning (AC Schnitzer), de balie voor de after sales en kledingshop 
(gericht op de zakelijke (mannelijke) rijder. In de kledingshop kan men overhemden, stropdassen van 
het merk Jacques Britt enzovoort vinden. Loopt men de BMW-motorshowroom door, dan vindt men 
aan de linkerkant een hoek met een Bang & Olufsen studio en een aanbod van autohifi van het merk 
Teko, VDO Dayton en Siemens telefonie. Aan het uiteinde van de BMW-motorshowroom komt men uit 
bij het meerlaagse gedeelte van het concept. Dit is gebouw van 6 verdiepingen hoog waarin het topje 
een zeer culinair restaurant gevestigd is met de naam Kohlibri (de naam Kohl komt hierin terug). In 
ditzelfde gebouw zijn ook nog kantoren gevestigd op de verdiepingen tussen het mobiliteitsconcept 
van Kohl (3 lagen) en het restaurant. Het restaurant is per lift bereikbaar vanuit de showroom. Het 
meerlaagse gedeelte van het concept is half verdiept aangelegd, men loopt vanuit het eenlaagse 
gedeelte een halve verdieping omlaag naar het meerlaagse gedeelte. Hier komt men een infobalie, 
kassa, Kawasaki-showroom, een Aprilia-showroom, onderdelen, accessoires en service. De laag (-1 ) 
onder de de Kawasaki-motorshowroom ligt een motorkledingshop (Motoport) met helmen en overige 
accessoires van diverse merken, een Peugeotshowroom met brommers en scooters. Op de eerste 
verdieping zit een showroom met Harley-Davidson motoren en elektro-autootjes voor kinderen. Op de 
tweede verdieping zijn tuningbedrijven gevestigd van BMW (AC Schnitzer) en Opel (Steinmetz 
Phoenix). De derde, vierde en vijfde verdieping wordt gebruikt door kantoren. 

11.2 Referentieproject Autostadt Wolfsburg Duitsland 
Autostadt in Wolfsburg (Duitsland) biedt een soort 'themapark' op het gebied van mobiliteit. Hier 
warden ook auto's verkocht (alleen Volkswagen heeft hier een verkooppunt) maar de 
entertainmentfactor is er ook goed in te herkennen, men dient ook entree te betalen. 

11.3 Referentieproject Peugeot Experience te Breukelen 

In het afgelopen jaar werd er, na jaren van voorbereiding en studie, direct aan de snelweg A2 bij 
Breukelen gebouwd aan het nieuwe productadviescentrum "Peugeot Experience" van Peugeot 
Nederland N.V. Eind juli 2002 werd het pand opgeleverd. 
Het in Peugeot-blauw gekleurde gebouw met de imposante glazen entree was ver voor deze 
oplevering al een herkenbaar object. 
Het complex heeft een totaal vloeroppervlak van zesduizend vierkante meter en zal in totaal circa 130 
auto's, vele accessoires, Peugeot scooters, Peugeot fietsen, vijftien medewerkers en een schat aan 
informatie huisvesten. De combinatie van een complete expositie, een goed productadvies, een 
gunstige locatie en een via de dealer aan te vragen proefrit zal een verhoging van de 
naamsbekendheid van het merk Peugeot realiseren. 
Tevens zal het nieuwe centrum bijdragen aan het benadrukken van de Peugeot-merkwaarden zoals 
stijl, dynamiek, zekerheid en innovatie. Daarmee dient dit centrum als perfecte ondersteuning van de 
activiteiten van de Peugeot-dealerorganisatie. 
Bezoekers van 'Peugeot Experience' kunnen vanaf vrijdag 20 september 2002 terecht voor informatie 
over alle modellen en over het merk, voor het bekijken van het grotendeels complete gamma van 
Peugeot personen- en bedrijfswagens en voor een bij een Peugeot-dealer aangevraagde proefrit in 
een van de tachtig Peugeot demonstratieauto's. 
In het centrum zal geen verkoop plaatsvinden. 
Peugeot Experience beschikt bovendien over een eigen wasplaats en poetsruimte, een ruimte voor de 
demonstratieauto's, die eveneens circa 2200 vierkante meter groot is en een kleine werkplaats voor 
het onderhoud aan de auto's. "Peugeot Experience" is een nieuw concept binnen de autobranche. De 

107 



marktsituatie binnen deze branche is aan continue wijzigingen onderhevig. Marktverhoudingen 
verschuiven, grensvervaging is in toenemende mate aanwezig en innovaties, introducties en 
presentaties van nieuwe modellen volgen elkaar in rap tempo op. Daarnaast is er een toenemende 
consumentenbehoefte aan direct en persoonlijk contact te bespeuren. 
Klanten orienteren zich tegenwoordig met name via Internet in alle vrijheid steeds uitvoeriger over het 
merk en haar producten. "Peugeot Experience" biedt de consument een extra middel voor dat 
orientatieproces. 
De bedrijfsbrede strategie van Automobiles Peugeot speelt met het concept "Peugeot Experience" zo 
veel mogelijk in op de genoemde marktontwikkelingen. Naast alle bestaande initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld "Peugeot Avenue", dat aan de Champs Elysees in Parijs en aan Unter den Linden in 
Berlijn gevestigd is, en de inzet van nieuwe marketingprogramma's is de lancering van het concept 
"Peugeot Experience" Mn van de nieuwe middelen die aan de Peugeot-dealerorganisatie ter 
beschikking staan om te reageren op veranderingen van de automarkt. 

Achtergrond 
Een aantal belangrijke factoren en ontwikkelingen hebben ten grondslag gelegen aan de studie rand 
en de bouw van "Peugeot Experience". Het eerste motief om juist in Nederland het eerste centrum te 
plaatsen is het feit dat Nederland een klein land is dat gekenmerkt wordt door een zeer hoge mobiliteit 
en bevolkingsdichtheid . Bovendien zijn op de Nederlandse markt alle automerken aanwezig. Doordat 
Nederland geen eigen autofabrikanten heeft is het een erg open markt. Het onderscheid tussen de 
afzonderlijke merken is daarom veel vager dan op markten waar een klein aantal merken het grootste 
deel van de markt bedient. 
Andere factoren zijn de hoge reclame-uitgaven en overvoerde media. Het is voor een automerk 
steeds moeilijker om zich alleen via traditionele media te profileren. De consument krijgt immers al 
zoveel informatie over elk merk, dat automerken van goeden huize moeten komen om de aandacht 
van klanten vast te houden. Daar komt nag bij dat het voor een dealer vrijwel onmogelijk is om het 
uitgebreide assortiment personen- en bestelwagens in zijn geheel te kunnen showen of te laten 
testen. Tegelijkertijd is er nog een toenemende behoefte bij consumenten om een direct en persoonlijk 
contact met het merk te onderhouden. 
"Peugeot Experience" biedt voor de dealerorganisatie daarom een goede uitbreiding van de 
mogelijkheden om potentiele klanten voor de producten van Peugeot te interesseren en hen daarover 
te informeren. 

De doelstellingen 
"Peugeot Experience" heeft een aantal belangrijke doelen voor ogen. Ten eerste moet het centrum de 
naamsbekendheid van het merk verhogen, moet het de merkwaarden, stijl, dynamiek, zekerheid en 
innovatie verder benadrukken en moet het de identiteit van het merk Peugeot versterken, zodat er een 
herkenbaar en eenduidig imago ontstaat, waar zowel het merk Peugeot, de Peugeot-dealerorganisatie 
als Peugeot Nederland optimaal van kunnen profiteren. "Peugeot Experience" is zoals gezegd primair 
een extra middel voor de Peugeot-dealerorganisatie, zodat zij haar potentiele klanten op een nag 
professionelere wijze van dienst kan zijn. Tevens biedt het productadviescentrum klanten de 
mogelijkheid om direct contact met het merk te onderhouden. In "Peugeot Experience" zullen de 
producten van Peugeot en de bijbehorende know-how op uitgebreide schaal geetaleerd warden. Zo 
wordt de mogelijkheid geboden om bijna alle Peugeot-modellen, dus zowel personenauto's als 
bestelwagens, ender optimale omstandigheden te kunnen bekijken en te beleven. 

Het gebouw 
Het pand van "Peugeot Experience" bevat een groat aantal faciliteiten. De belangrijkste faciliteit is de 
tentoonstellingsruimte. De showroom heeft een totaal oppervlak van ruim 2200 vierkante meter en is 
verdeeld in een aantal zones. Bovendien is er onder de eigenlijke showroom een ruimte van eveneens 
2200 m2

, waarin alle demonstratieauto's geparkeerd staan. De entreehal aan de voorzijde van het 
pand - vanaf de snelweg A2 kijkt men op de achterzijde van het pand - dient als 
tentoonstellingsruimte, in het Frans: Pole Attractif. Deze ruimte van 500 vierkante meter is 
onderverdeeld in zes thema's en zal de bezoekers van "Peugeot Experience" het gevoel geven dat zij 
welkom zijn en dat zij alle vrijheid genieten om het merk en de producten van Peugeot ender optimale 
omstandigheden te ontdekken. De ruimte dient als een soort "vitrine" waarin de producten van 
Peugeot, maar ook de knowhow, de merkwaarden en de historie van het merk, warden getoond. 
Een tweede deel van de tentoonstellingsruimte is de eigenlijke showroom. In de enorme showroom op 
de eerste verdieping a 2200 vierkante meter zullen nagenoeg alle varianten van de Peugeot
personenauto's en -bestelwagens te bewonderen zijn. De showroom biedt tevens plaats aan een 
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Coffee Corner en een Boutique waar alle aanverwante Peugeot-merchandising uit de "Ligne de Style" 
te koop is. Ook aan de kleine toekomstige klantjes is gedacht: voor hen is een speciale kinderhoek 
ingericht. 
Een ander belangrijk onderdeel van "Peugeot Experience" is het proefritcentrum. Dit centrum is 
ingericht op de begane grond en biedt plaats aan ongeveer tachtig demonstratiemodellen. Bezoekers 
aan "Peugeot Experience" kunnen, nadat zij via een dealer een afspraak hebben gemaakt, vanuit het 
centrum een proefrit in de Peugeot van hun keuze maken. 
Naast eerder genoemde faciliteiten biedt "Peugeot Experience" bijvoorbeeld oak goede 
vergaderruimten die geschikt zijn voor de ontvangst van pers, relaties en klanten . Ook de Peugeot
dealers kunnen van deze faciliteiten gebruik maken. Het productadviescentrum "Peugeot Experience" 
is door zijn centrale ligging, ruime parkeergelegenheid en grate afmetingen tevens een geschikte 
locatie voor diverse grootschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld modelintroducties en dealer- of 
personeelsbijeenkomsten. Oak zal het Directoraat Externe Betrekkingen, onder andere 
verantwoordelijk voor de mediarelaties van Peugeot Nederland, evenals de vertegenwoordigers van 
"l'Aventure Peugeot", het overkoepelende orgaan van de historische Peugeot-clubs, en het historisch 
archief van Peugeot Nederland permanent in "Peugeot Experience" gehuisvest warden. 
Het pand zelf is in totaal zesduizend vierkante meter groot. Het totale grondoppervlak van het perceel 
is 8700 vierkante meter. De showroom is inclusief de "Pole Attractif" zo'n 2700 vierkante meter groat, 
terwijl de semi-showroom waarin de demonstratieauto's geparkeerd staan zo'n 2200 vierkante meter 
groat is. In totaal zullen er circa vijftig showroomauto's en om en nabij de tachtig 
demonstratiemodellen in "Peugeot Experience" gestationeerd zijn. Tevens zullen er Peugeot-fietsen 
en Peugeot-scooters geshowd warden. 
Het pand is voorzien van een grotendeels glazen entree en beschikt over een onderhoudsvrij en 
energiezuinig led-systeem in de Peugeot-signalisatie op het pand. Revolutionair is ook de 
verwarmings- en koelinstallatie van het pand. Deze zogenoemde warmtepompinstallatie haalt het 
grondwater van 12°C omhoog, haalt daar 2°C warmte uit en bouwt vervolgens via een 
warmtewisselaar een watertemperatuur op van tussen de 40°C en de S0°C. Met dit water wordt het 
pand dan verwarmd. 's Zomers wordt het systeem omgedraaid en zorgt de installatie voor de 
benodigde koeling in het pand.47 

11.4 Specifiek project Autostad Cardoen in Belgie 

Aan de A 12 Antwerpen richting Brussel, ligt ter hoogte van Wilrijk aan de parallelweg Autostad 
Cardoen. Autostad Cardoen is een multibrand autowinkel. In relatief korte tijd heeft de heer Karel 
Cardoen in Belgie 7 grootschalige vestigingen opgebouwd. Bekendheid in Nederland verwierf hij o.a. 
door de unieke actie met de supermarktketen Colruyt. Orie nieuwe auto's konden bij deze 
supermarktketen besteld worden, tegen een hoge korting die kon oplopen tot wel 25% van de 
cataloguswaarde. 

Cardoen kent geen "showroomwetten" 
De winkels van Cardoen kenmerken zich doordat ze alle traditionele "showroom wetten" overtreedt: 
-1- Geen showroom, maar een winkel 
Cardoen is geen showroom waar men auto's mag zien en op basis waarvan de klant een bestelling 
kan doorgeven aan de autoverkoper. Cardoen is een winkel, waar de klant vooral auto's kan kopen en 
waarbij zelfkeuze een belangrijke rol speelt. Waar de traditionele showroom een statisch karakter 
heeft (de showmodellen staan relatief lange tijd in de showroom) krijgt deze winkel een veel 
dynamischer karakter: regelmatig komen er weer nieuwe auto's in de winkel. Ook regelmatig zijn er 
weer nieuwe aanbiedingen 
-2- Zelfkeuze 
Het concept is gericht op zelfkeuze, het verkoopsysteem dat in de detailhandel over het algemeen 
gehanteerd wordt. Het uitgangspunt is dat veel klanten graag zelf willen rondsnuffelen in de ruim 
7.500 m2 grate autowinkel. Tijdens deze rondgang wil hij ongestoord zijn eigen voorkeuze maken. 
Voor eventuele vragen kan hij altijd terecht bij de verkopers, alsmede bij de algemene informatiebalie. 
Vanzelfsprekend is de informatievoorziening bij de auto's buitengewoon compleet. Eventueel kan de 
klant in de bibliotheek gebruik maken van diverse tijdschriften en internet sites om objectieve autotests 
en vergelijkingen door te nemen. 

47 http://www.autorai .nl/site/home/ 
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-3- Korte levertijden 
Bij een traditionele showroom kunnen de levertijden voor het bestellen van een auto al snel oplopen 
tot zo'n 30 dagen. Bij Cardoen ligt dat op maximaal 7 dagen. De auto is immers voorradig en behoeft 
alleen nog maar rijklaar gemaakt te worden. Daarnaast krijgt de klant ook exact de auto die hij in de 
showroom heeft kunnen aanschouwen en waarmee hij een proefrit heeft kunnen maken. 
-4-Segmentatie op gebruiksbehoefte 
Cardoen heeft zich ingeleefd in de behoeften van de consument. In de huidige showrooms staan een 
mix van auto's opgesteld. Vaak op basis van willekeur of op basis van logistiek-technische aspecten. 
Cardoen heeft bewust gekozen om de auto's op basis van gebruiksbehoeften te segmenteren: 

• Klassewagens (duurdere zakenauto's) 
• Gezinswagens 
• Compact cars 
• Fourwheel drives en MPV 
• Stadsauto's 

In de praktijk blijkt de klant eerst de winkel door te lopen om dan vervolgens uitgebreid zijn keuze te 
bepalen in de segmenten die voor hem van belang zijn. 
-5-Veel service en garantie 
Autostad Cardoen is te typeren als een professionele grootschalige discounter. Een groat aanbod, de 
scherpe prijsstelling is het belangrijkste verkoopargument en alleen functionele meerwaarde. Discount 
bij Cardoen wil zeggen een lage prijs garantie, maar zeker oak een uitgebreide service en garantie. 
Dit alles is verwoord in de rechten van de klant. Hierbij gaat Cardoen zelfs verder dan de huidige 
dealers: 

• ruilen kan binnen 30 dagen 
• vrijheid van keuze 
• laagste prijs garantie 
• 100% zekerheid (3 jaar garantie) 
• onderhoud van de auto 

Succes 
Met deze formule is Cardoen succesvol in Belgie. Oak in Nederland zou deze formule zeer succesvol 
kunnen zijn: klantvriendelijke benadering, garantie en zekerheid, een prettige winkel en een lage 
prijsgarantie zijn elementen die veel Nederlandse retailers succesvol hanteren. Het gaat er dan 
vanzelfsprekend wel om dat de verkopende partij de weg weet "in de wereld" waar nieuwe auto's 
warden verkocht zonder zich afhankelijk van fabrikant of importeur op te stellen.48 

48 http://www.rmc.nl Retail Management Center, retail en franchisespecialisten. 
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