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In fact there are three freely convertible currencies in the Galaxy, but none of them 
count. The Altairian Dollar has recently collapsed, the Flanian Pobble bead is only 
exchangeable for other Flanian Pobble Beads, and the Triganic Pu has its own very 
special problems. Its exchange rate of eight Ningis to one Pu is simple enough, but 
since a Ningi is a rubber coin six thousand eight hundred miles along each side, no 
one has ever collected enough to own one Pu. Ningis are not negotiable currency, 
because the Galactibanks refuse to deal in fiddling small change. From this basic 
premise it is very simple to prove that the Galactibanks are also the product of a 
deranged imagination. 

Douglas Adams 
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Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen "!! 

Plein '40 '45 Amsterdam 

Algemeen 
BVO (Bruto Verhuurbaar 

Fase I: 7.754 m2 Fase II: 3.454 m2 Totaal: 11.208 m2 

Oppervlak) 
Aantal units Deel I: 23, Deel II: 13 Totaal: 36 
Aantal winkels Circa 30 
Type centrum Klein stadsdeelcentrum van Geuzeveld I Slotermeer (bovenwijks winkelcentrum) 

Recreatief vs. functioneel 
Vooral functioneel ( dagelijkse boodschappen en algehele verzorging) en in mindere mate ook kleding, samen 
met de dagmarkt in redelijke mate recreatief 

(Her) ontwikkeld 2000 

Succes mall 
Kenmerk mall _ gl}_q~r_~ !_ ~y~r_ p~rf_<!!!!l_l!!l_C:~ ------------------------ --------------- ------------------- --- --- ------------ -------------------- --------------------------------------- -- ---- ---- --- -----

Bezoekersaantallen 
Nog niet bekend, nultelling moet nog na officiele opening 
plaatsvinden. Tot nog toe wordt het centrum druk bezocht 

Gemiddelde bestedingen 
Leegstand Twee units nog niet verhuurd (begin augustus 2000) 
Mutatiegraad 

De eigenaar heeft voor de belegger een soort limiet op het huurniveau 
Gemiddeld huurniveau gesteld om kwaliteit van het centrum te waarborgen. Door te hoge Geaspireerde niveau behaald 

huren kunnen detaillisten op den duur uit het centrum verdwijnen 
Vloerproductiviteit 
Globaal rendement 
Omzetgroei 

Algemene opinie I prijzen 
De algemene opinie uit het verzorgingsgebied over de mall is zeer 
positief. Tevens ziin de winkeliers enthousiast over het centrum 

Enquetes en bezoekersstudies Meerdere studies in opdracht van de deelgemeente en ontwikkelaar 
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De studies zijn meegenomen in de conceptontwikkeling 
( ondememersonderzoek, huishoudenquete, passantenonderzoek, 
(Seinpost, 1992), telefonische enquete stadsdeel, discussiepanel 
(Strateq, 1996), koopstromen (IMK REA, 0 + S, 1996, 1997)) 

Ondernemingsketen 
_ !!~..t!f!1!..~f!!1:. P~t:~i}_f!.1}_ _____________________ -~_e_cj!_ijf _ ----------------- _ '{f!!_~l}_f!Y_q9_1:4_e_~ij_~~-e_~4_[fJ_f!.!f:l_'!8_1:ij_~/}_l!_~4_ !:C!9-1: _C:9-'!~f!_p_tJ _ --- Voomaamste doelen 

------------------ --- ----- ----- -----------
Winst, continuneit, 
naamsbekendheid; ontwikkelen 

Initiatiefnemer deel I, conceptvorrning en 
van kwalitatief hoogwaardige 

Ontwikkelaar MAB projecten vooral in complexe 
projectmanagement, ontwikkeling [ + +] 

binnenstedelijke situaties, 
waarbij men een langdurige 
relatie aangaat met de belei:rn:er 
Beleggen op lange terrnijn met 

Belegger I eigenaar 
ING Eigenaar in later stadium, verantwoordelijk voor het goed rendement, (continue 
winkelbeleggingen integrale concept van delen I en II [ + +] stroom geld genereren), 

continuneit, naamsbekendheid 
Wit & de Jonge I 

Architect 0 III Architecten On twerp I vormgeving mall [ +] 
Amsterdam 
Deelgemeente 

Verbeteren leefkwaliteit 
Gemeente Geuzeveld I Sturende rol [ +] 

Slotermeer 
gemeente 

Winst, continulteit, 

Makelaar 
Kroessen & Ingehuurd door MAB om huurders voor de units naamsbekendheid; doelen 
Patermotte vinden. Het betreft vooral een uitvoerende taak [± ] m.b.t. mall kortere terrnijn 

.. 
v1s1e 
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Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen "!!! 

Continu!teit, verbetering van 

SCM (Shopping Technisch en commercieel beheer van het centrum huurders; zo goed mogelijk 
Beheerder beheren van een 

Centre Management) (vanaf april 2000) [±] winkelcentrum dat niet al te 
ingewikkeld is 

o.a. MAB, EZ, KvK, 
Opstellen gewenste branchemix en selectie van te Branche advies commissie winkeliersvereniging 

Seinpost, gemeente 
vestigen branches [ +] 

Aannemer 
DuraBouw 

Ontwikkeling bovengelegen woningen [-] 
Amsterdam B.V. 
In oprichting. Alle 

De winkeliersvereniging is vooral verantwoordelijk 
Winkeliersvereniging winkeliers zijn 

voor promotionele activiteiten [- -] 
verplicht lid 
BRO en Seinpost Marktonderzoek [±] 

Adviseur Installatietechnisch adviseur I constructeur I 
geluidtechnisch adviseur [ - -] 

Restricties 

_ y ~r:~!~!~_f! _ ( 4_o_~!~'! )_ ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkgebied I discipline 

Mall 
Locatie van trekkers door machtspositie grootwinkelbedrijven in ondernemingsketen vanwege hun 
belangrijkheid voor het project. 
Target van ING winkelbeleggingen is momenteel een jaarlijkse minimale aanwas winkelvastgoed 

Detailhandel van 200 miljoen gulden. Bovengrens is (nog) niet gesteld i.v.m. onvoldoende aantrekkelijke objecten 
op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Vastgoed 
Recreatie(f winkelen) 
Locatie Prijsvraag vanuit het stadsdeel: verbeteren en aanvullen van het winkelen met hoogwaardigere 

3 
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voorzieningen en het concentreren van het winkelen in het betreffende gebied (vooral deelgemeente) 
Afstemmen op de groep uit het verzorgingsgebied die het meest vertegenwoordigd wordt en het 

Markt meeste belang heeft bij een winkelcentrum op die locatie 
ING belegt voomamelijk in locaties met een verzorgingsgebied van 10.000 of meer personen 

Continulteit 
N aamsbekendheid 
Omzet(groei) 
Marktaandeel Aanvulling op bestaande voorzieningen in de omgeving. 

Winst 
Rendement Op lange termijn moet de mall minimaal 2 % beter renderen dan staatsleningen. 

Bezoekersaantallen 
Investeringskeuze hangt samen met beoogde bezoekersaantallen op basis van het verzorgingsgebied 
en de geldende vierkante meterprijs; een impliciete vereiste aan het aantal bezoekers. 

Verblijfstijd Beoogde verblijfsduur is niet erg hoog, dit hangt samen met de functie van de mall 
Bestedingen 

_ !!~£~!.~!'!_8~_'!: _ ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wetgeving 

Locatie was reeds voor detailhandel bestemd. Grootschalige detailhandel is niet mogelijk, maar ook 
niet direct gewenst. Volledige alcoholvergunning eveneens niet mogelijk, hoewel er een kandidaat is 

Bestemmingsplan om een cafe in het centrum te beginnen, de belegger ziet hier momenteel dus nog geen 
mogelijkheden toe 
Men had volledige medewerking van de gemeente, het concept is ingepast in het bestemmingsplan 

GDV 
Milieubeheer Plaatsing parkeergarage, karrenberging en expeditiehof, vooral in verband met geluidseisen 
Vestigingswet 
Winkeltijdenwet 

Branchering voor deel I is vastgesteld door de branche adviescommissie, waar de gemeente deel van 
Mededingingswet uitmaakt. Branchebescherming kan tot zes jaar opgelegd worden, daarna speelt de 

mededingingsautoriteit een rol. 
Warenwet 

4 
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Huurwetgeving 

Gemeente 
Sinds kort is op die locatie betaald parkeren ingevoerd, waardoor bezoekers altijd voor het parkeren 
zullen moeten betalen. 

Welstand 
In 1997 is het eerste concept afgewezen waardoor men een nieuwe architect voor een nieuw plan 
heeft aangesteld 

Technologie 

Ruimte 
Mall ligt fysiek ingesloten, uitbreiding in de toekomst is niet mogelijk. Dit heeft invloed op de lay-
out, het centrum heeft wel de juiste omvang 
Deel I is nogal introvert, het centrum moet uiteindelijk duidelijk naar buiten toe gecommuniceerd 

Communicatie gaan worden. Dit zal mede d.m.v. een duidelijke hoofdentree, aansluitend op de dagmarkt, in deel II 
gebeuren. 

Bereikbaarheid, verzorgingsgebied 
Lintbebouwing aan de Burgemeester Vlugtlaan waardoor er geen (gewenst) bronpunt bij die entree 
IS 

Uitgangssituatie 
Bij de ontwikkeling heeft men geen openbare toiletten in de mall geplaatst. Wel zijn in de HEMA 
toiletten aanwezig. Verder is slechts een supermarkt in het centrum aanwezig. 
Er is een niveauverschil op de locatie van de mall, waardoor men gedwongen was een hellingsbaan 

Toegankelijkheid te plaatsen. Gekozen is voor een zeer locale en dus steile hellingsbaan, om de flexibiliteit van de unit 
- omvangen te waarborgen. 

Concurrentie 
Er zijn in het stadsdeel concentratie, consolidatie en ontmoedigingsgebieden voor detailhandel 
aangewezen. Plein '40 '45 vormt een concentratiegebied 

Afzonderlijke nabij gelegen buurtwinkels 
De gemeente voert een ontmoedigingsbeleid tegenover deze detailhandel in de omgeving, dit maakt 

en losse winkelstrips 
de uitbreiding van de mall mogelijk. De mall biedt een aanvulling op de reeds bestaande 
voorzieningen in het stadsdeel. 
Osdorp Plein is reeds ontwikkeld, bij conceptvorming van de mall is hier wat betreft 

Malls in de omgeving 
verzorgingsgebied rekening mee gehouden. 
Bos en Lommer is in ontwikkeling, zou concurrentie kunnen gaan vormen, hier is echter bij de 
conceptvorming van de mall geen rekening mee gehouden 

Pretparken, evenementen, dierentuinen, 
Bij conceptvorming geen rekening mee gehouden, functie van boodschappen doen staat voorop 

mu sea 
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uitgaan (restaurant, cafe, bioscoop) 
(historische) binnenstad I 

Binnenstad Amsterdam, niet te veel modezaken in Plein '40 '45 
kemwinkelapparaat 
perifere detailhandel (IKEA, tuincentrum) 
sport (-evenementen) 

(week-) markt Dagmarkt grenst aan de mall en wordt als aanvulling op de mall beschouwd. De sfeer van de mall is 
af gestemd op de dagmarkt, onder meer door het toepassen van kolommen 

I Competentie 
Voor een ontwikkelaar pur sang zijn liquide middelen altijd een beperking. In dit geval heeft men 7 
1/2 jaar ontwikkeld zonder inkomsten 

Liquide middelen Het is de ontwikkelaar niet gelukt een essentieel stuk vastgoed op te kopen van een andere partij 
waardoor in eerste instantie het initiele concept gewijzigd moest worden: direct verband met de 
markt op het plein was niet mogelijk. Uiteindelijk is door deelname van de belegger het meest 
optimale concept, inclusief een aangenaam verblijfsgebied langs het water, gerealiseerd 

Kennis 
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Se ment 

Verzorgingsgebied: Bevolking van Geuzeveld I Slotermeer 
40.000 inwoners 
Sterk vergrijst, hoewel wijk nu enigszins aan het verjongen 
is t.g.v. nieuwbouw woningen (50 % van de bevolking is 
ouder dan 65, na 2005 zal dit aandeel dalen) 
Onder modaal inkomen 
Laag opleidingsniveau 
Hoog aantal etnische minderheden ( 40 % ), vooral 
Marokkaans en Turks 
Laag eigen huizenbezit 
Laag autobezit ( 40 % van de huishoudens bezit geen auto, 
terwijl 55 % over een auto beschikt) 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen "!!!! 
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Leefstijl en winkelattitude I gedrag: Gematigd mobiel 
35 % van het verzorgingsgebied 
Vooral 55 - plussers en deelgroep jongeren onder de 24 
Laag inkomen 
Laag tot middelbare opleiding 

Leefstijl en winkelattitude I gedrag: Locatiegebonden 
ouderen, hoger segment 
14 % van het verzorgingsgebied 
Vooral 55 - 64 jarigen 
Hoog inkomen 
Hoge opleiding 
Overwegend Nederlands nationaliteit 
Vaak een auto in bezit 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen ~ 
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Leefstijl en winkelattitude I gedrag: Economisch druk, 
locatie ongebonden 
13 % van het verzorgingsgebied 
Jong en middelbare leeftijd, vrijwel geen ouderen van 55+ 
Werkenden met een druk bestaan 
Hoog inkomen 
Hoge opleiding 
Verhoudingsgewijs meer allochtonen 
Het meest 2 autobezitters 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen ~ 

Minder fre uent recreatief winkelen 
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(concreet) Product 

Sfeer 
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Afwerking 

Vermaak 
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Plaats 
Bereikbaarheid 
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Comfort 
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Faciliteit I gemak 
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Brusselse Poort Maastricht 

Algemeen 
BVO (Bruto Verhuurbaar 

18.175 m2 

Oppervlak) 
Aantal units 52 
Aantal winkels 43 
Type centrum Groot wijkcentrum of stadsdeelcentrum 
Recreatief vs. functioneel net boven het functionele winkelen, steeds meer richting recreatief winkelen 
(Her )ontwikkeld 1994 

Succes mall 
Kenmerk mall _ g~4~~= ! ~y~~ p~rf_<:!!!!':.C!!':.C:~ ----------------------------- ---- ----------------- -------------- ------------------- ----- ------------------------ --- ---- ----- -- ---------------- ---- -------

Bezoekersaantallen 160.000 per week (gezin I groep telt als een bezoeker) Doelstelling gehaald 
Gerniddelde bestedingen Doelstelling gehaald 
Leegstand Geen 
Mutatiegraad Laag 
Gerniddeld huumiveau F 500,- Doelstelling gehaald 
Vloerproductiviteit Doelstelling gehaald 
Globaal rendement Hoger dan geraamd 
Omzetgroei 15-20% Doelstelling gehaald 
Algemene opinie I prijzen NRW jaarprijs 1995 ICSC Europe gedeelde le plaats 1995 

Enquetes en bezoekersstudies 
DPO, klantenherkomst onderzoek HEAO-school Sittard (1981, 1984, 
1987), herontwikkelingsstudies ( 1988, 1989) 
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Ondernemin2sketen 
_ !!~t!_q~~f!!I: pµ_':!i)_e_f}_ _ ----- _IJ_e_4_r_ijf _ -------------------------------- _ y_f!!_G:f}_f!Y.C!9-1:4-e_~ij~~-e_~4_rp_e_!q,_f!8_1:ij_~!i_e_~4_ Y.C!9-1: _<:9-'!~e_p_tJ _ - Voomaamste doelen 

------ ---- ---------------------- ------------
Ontwikkelaar Ruijters Vastgoedontwikkeling Ontwikkeling, projectmanagement [ + +] Continu'iteit, winst 

Ruijters Commercieel Vastgoed 
Mak:elaar ( onderdeel van Ruijters Commercieel mak:elaar [ + +] Continu'iteit, winst 

Vastgoedontwikkeling 
Continu'iteit (tevens voor de 

Belegger I eigenaar Ned Lloyd Pensienfonds Investeerder [±] ondernemingsketen over het 
geheel bezien), rendement 

Winkeliersvereniging 
Winkeliersvereniging Brusselse 

Promotieplan [ +] 
Kleinschalig: vooral winst 

Poort Grootwinkelbedri if: continu'iteit 
Beheerder RVM • Representatie eigenaar gedurende exploitatie [-] Continu'iteit 

Architect 
Architectenbureau Hoen 

Vormgeving, ontwerp [-] Naamsbekendheid, continu'iteit 
(Maastricht) 

Aannemer M&M Bouw BV (Sittard) Uitvoering bouw [-] Winst, continu'iteit 
Adviseur Geen 

Restricties 

-x <:_r_e_!!f!f!_'! _ ( rj_o_<j !~'! )_ ----------------------------------- --------------------------------------------------- -- --------------------------------------- --- ----- ------ ----- ------- -----------
Werkgebied I discipline 

Belevingswaarde verbeteren en de mall 'up to date' brengen 
Mall Binnentemperatuur nooit meer dan 5 graden boven buitentemperatuur, zonder conditionering van de 

ruimte 
Detailhandel lnpassing van de Kwan tum in de mall voor extra trekkracht 
Vastgoed 
Recreatie(f winkelen) 
Locatie 
Markt Marktpositie van de mall behouden 
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Continu1teit 
N aamsbekendheid 
Ornzet(groei) Vereiste vanuit de kleine ondememers 
Marktaandeel 

Winst 

Rendement 
Vereisten aan rendement en investeringsplafond. 1.v.m. financiele haalbaarheid is de bestaande 
locatie van de mall aangehouden 

Bezoekersaantallen 200.000 bezoekers per week 
Verblijfstijd Verhoging 
Bestedingen Verhoging met 15 - 20 % 

Beperkingen ---- -------------------------- -------- --------------------- ------------ ---------- ------- ------ ------- ------- ------ ----- ------ ------- --- -------- ---------- --- -- ------------ ------- ---- -------
Wetgeving 

Bestemmingsplan Artikel 19 procedure toegepast, geen verdere beperking gebleken 
GDV 
Milieubeheer Vuile grond moest worden gereinigd, geen verdere beperking gebleken 
Vestigingswet 
Winkeltijdenwet 
Mededingingswet 
Warenwet 
Huurwetgeving 

Technologie 
Ruimte (laden lossen, parkeren etc.) Bevoorrading, parkeren 
Communicatie 
Bereikbaarheid, verzorgings gebied Noodzaak voor een duidelijk verband tussen niveau 0 en -1 

Slechte koppeling tussen verdiepingen; introvert karakter; geen daglichttoetreding; entree slecht 

Uitgangssituatie 
aangegeven; nauwe passages; laag plafond; slechte routing; temperatuur mocht niet meer dan 5 
graden boven buitentemperatuur komen, terwijl de algemene ruimte verder niet geconditioneerd is, 
slechts 3 punten met mechanische afzuiging is aanwezig. 
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Toegankelijkheid 
I Concurrentie 

Pretparken, evenementen, dierentuinen, 
muse a 
uitgaan (restaurant, cafe, bioscoop) 
(historische) binnenstad 
kemwinkelapparaat 

perifere detailhandel (IKEA, tuincentrum) 

sport (-evenementen) 
(week-) mar kt 

I Competentie 
Liquide rniddelen 
Kennis 

Se ment 
Directe omgeving 
Gerniddelde leeftijd 55 + 
Inkomen onder modaal 

I 

Gebrek aan parkeerruimte, veel niveauverschillen in mall en terrein 

Beperkingen aan vooral de samenstelling van de modebranche (geen hoogwaardige herenmode e.d.) 

Potentiele concurrentie in de vorm van een toekomstig groot (200.000 m2) winkelcentrum in Genk,, 
geen verdere beperking gebleken 
Niet als concurrentie beschouwd, wel sportfaciliteiten in de omgeving 
Niet aanwezig 

Gerniddeld opleidingsniveau tot rniddelbare school 
Laa ei en huisbezit 
Straal van 8-15 km 
Inkomen boven modaal 
Opleidingsniveau hoger 
Hoog eigen huisbezit 

21 



Minder validen 
Woonachtig in verzorgingstehuizen 

(Nederlandse) Belgen (15 % van de bezoekers) 

Tweeverdieners 
Leeftijd rond de dertig 
Bovenmodaal inkomen 
Weinig tijd 

Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen "!! 
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(concreet) Product 

Sfeer 

Afwerking 
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Vermaak 
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Plaats 
Bereikbaarheid 
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Comfort 
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Faciliteit I gemak 
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Crimpenhof Krimpen aan den IJssel 

Algemeen 
BVO (Bruto Verhuurbaar 

18.000 m2 

Oppervlak) 
Totale oppervlak complex Circa 23.000 mL 
Aantal units 80 
Aantal winkels 
Type centrum Hoofdcentrum van Krimpen aan den IJssel 
Recreatief vs. functioneel 'convenience shopping centre' - gecombineerd recreatief en functioneel winkelen 
(Her) ontwikkeld 1991 

Succes mall 
Kenmerk mall _ g'}_q~~~ !_ P.'!~~ R~1C?!!!':.C!!':.C:~ __ __ ______________ ------------- -------- ------------- ------------ -------------- -- ------ ---- ------------ ------ ------ --- ----- ------ --- ----------------------

Hoog bezoekersaantal, gezien het, 
Bezoekersaantallen 1990: 75.000 bezoekers per week verzorgingsgebied van 28.000 inwoners 

betekent dit een hoge bezoekfrequentie 
Gemiddelde bestedingen Niet bekend Boven verwachting 
Leegstand Geen 
Mutatiegraad Uitermate beperkt 
Gemiddeld huumiveau F 450,- (standaard unit) Hoger dan gemiddeld 
Vloerproductiviteit 
Globaal rendement Meer dan normaal 
Omzetgroei Niet bekend Hoger dan verwacht 
Algemene opinie I prijzen Bijzondere vermelding I recommendation ICSC 
Enquetes en bezoekersstudies Telling in 1990, enkele onderzoeken en een concurrentieprofiel 
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Ondernemingsketen 
Betrokken partijen Bedrijf Verantwoordelijkheid [belanRriikheid voor concevt] Voornaamste doelen 

Akzo Nobel 
Initiatiefnemer en grote financier van de 

Continulteit, binnen budget, 
Pensioenfonds 

herontwikkeling, echter weinig verstand op gebied van 
rendement 

winkelcentra [±] 

Transel 
Verhuurder van enkele units, men moest aan de 

W aardevermeerdering 
renovatie meebetalen [- -] 

Belegger I eigenaar 
Particuliere eigenaar 

Continu'iteit, 
Detaillisten, men moest aan de renovatie meebetalen omzetvermeerdering, 

gebruikers 
emotionele betrokkenheid 

Particuliere eigenaar Verhuurders van individuele units, men moest aan de 
W aardevermeerdering 

verhuurders renovatie meebetalen 
Huurders Detaillisten Omzetverhoging 

Winkeliersvereniging Promotie e.d. [±] 
Omzetverhoging en 
waardevermeerdering 

Beheerder Geen 
Adviseren van opdrachtgevers 

Fysiek vormgeven van visies en ideeen van de 
en ontwerpen van allerlei 

AGS Architekten & ontwikkelaar en het winkelmanagement, gebruik 
zaken (bushaltes, winkelcentra, 

Architect 
Planners makend van de beschikbare rniddelen vanuit de 

stedenbouw, etc). Leetbare en 

bestaande situatie [ +] 
op gebruiker af gestemde 
architectuur, continuiteit, 
winst, naamsbekendheid 

Aannemer Slavenburg Uitvoering bouwwerkzaamheden [- -] 

Adviseur WPM Projectmanagement en ad vies herontwikkeling [ + +] 
Continulteit, winst 
naamsbekendheid 

Gemeente Gemeente Krimpen Actieve rol richting eigenaren en positieve rol Goed voorzieningenapparaat 
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realisatie in de vorm van subsidies e.d. [±] 

Restricties 

dat voldoet aan de wensen en 
eisen van de inwoners 

-x ~~~!~!f!_'! _ ( 4_o_<j !!:'! )_ ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkgebied I discipline 

Mall 
Aanbrengen van eenheid en samenhang in het centrum waarbij alle betrokkenen zich in een leetbare 
situatie bevinden 

Detailhandel 

Vastgoed 
Versterken van het centrum van Krimpen aan den Ussel, waarbij de belangen van de individuele 
partijen gewaarborgd ziin 

Recreatie(f winkelen) 
Locatie 
Markt 

Continu!teit 
Naamsbekendheid 
Ornzet(groei) Zorgen dat alle delen qua huur- en ornzetpotentie voldoende sterk worden 
Marktaandeel Zorgen dat het centrum bij de tijd blijft 

Winst 
Rendement Belangrijke doelstellingen gesteld door Akzo Nobel Pensioenfonds 
Bezoekersaantallen Zorgen dat de bezoekfrequentie stijgt 

Verblijfstijd 
Zorgen dat de inwoners van Krimpen langer in het centrum verblijven (toevoegen van zitjes, horeca 
en nieuwe winkels) 

Bestedingen 

_ !!f!f!f!_~~!'!..8<!_'! _ ------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wetgeving 

Bestemrningsplan Locatie van het centrum aanhouden 
GDV 
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Milieubeheer 
Vestigingswet 
Winkeltijdenwet 
Mededingingswet 
Warenwet 

Huurwetgeving 
Omhoog brengen van huurniveau naar markthuur is initieel niet gelukt; de huur is in stappen 
omhoog gegaan 

Technologie 

Ruimte (laden lossen, parkeren etc.) 
De bestaande bebouwing vormde een beperking op de ruimte: onvoldoende parkeerruimte en geen 
expeditiehok 

Communicatie 

Bereikbaarheid, verzorgings gebied 
Ongunstige ligging ten opzichte van Krimpen aan den Dssel. Per auto of bus is het centrum wel goed 
bereikbaar. 

Uitgangssituatie 
Geografisch en situationeel bepaalde windbelasting, waardoor men overkapping, tochtportalen en 
warmtegordijnen heeft toegepast. 

Toegankelijkheid 
Omzetpotentie bepaalt de omvang en branchepatroon van het centrum. Het centrum heeft een 

Concurrentie regionale invloedssfeer, d.w.z. het verzorgingsgebied omvat Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den 
D ssel en een deel van Kapelle Zuid 

Wijk- / stadsdeelcentra 
Reigershof in Nieuwekerk; De Korf nabij Crimpenhof; Koperwiek in Kapelle aan de Dssel, 
Oosterhof in Alexandrium 

Pretparken, evenementen, dierentuinen, 
mu sea 
uitgaan (restaurant, cafe, bioscoop) 
(historische) binnenstad I 

Rotterdam centrum 
kernwinkelapparaat 
perifere detailhandel (IKEA, tuincentrum) 
sport (-evenementen) 
(week-) markt Nabii Crimpenhof, echter niet als concurrent in concept meegenomen 
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I Competentie 
Om de eigenaren die geen kennis van renoveren hadden te overtuigen mee te betalen aan het 
centrum, moest voor hen afzonderlijk een duidelijke toegevoegde waarde geleverd worden: 
- In de lay-out is d.m.v. zichtlijnen, lichtbanen, kleurwerking en routing veel nadruk gelegd op het 

Liquide middelen deel met veel eigenaren om naar dat punt meer bezoekers te leiden 
- Visboer is in het centrum gei:ntegreerd 
- Om de uitstraling van het centrum intact te houden heeft men een kleine unit van Leonidas voor 

twee bankvestigingen geplaatst 
In verband met het budget is het interieur niet spectaculair uitgewerkt 

Psychologische en emotionele factoren Locatie van het centrum aanhouden 

Kennis 
Het overtuigen van alle betrokkenen van het nut en voordeel van de door te voeren plannen en 
bijgaande kosten was het belangrijkste deel van het proces van de herontwikkeling. 

rofiel 
Se ment 
Verzorgings gebied 
Inwoner Krimpen aan den Dssel (primaire straal) 
Inwoner Krimpenerwaard en deel van Kapelle Zuid 
(secundaire straal) 
Relatief oudere bevolking 
Hoog inkomen (midden, midden -plus) 
Derde levensfase: kinderen veelal uit huis I bijna uit huis 
Vrij gezagsgetrouw en klantentrouw 

Jonge inwoners (leeftijd 25 - 35) 
Moderne inwoners 
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Ouders met kinderen 

65 plussers 
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( concreet) Product 

Sfeer 

Afwerking 
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Vermaak 
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Plaats 
Bereikbaarheid 
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Comfort 
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Faciliteit I gemak 
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V ragenlijst Sleutelflguren 

1. Wat is het BVO, VVO, aantal units, aantal winkels, type centrum, verhouding 
recreatief I functioneel winkelen? 

2. Wat zijn de bezoekersaantallen, gemiddelde bestedingen, leegstand, mutatiegraad, 
gemiddeld huumiveau, vloerproductiviteit, globaal rendement, ornzetgroei 
(blijken deze aspecten beter of slechter dan verwacht I under- of over 
performances in vergelijking met de ramingen)? 

3. Zijn er consumenten- I bezoekers studies verricht? Hoeveel, wanneer? Is inzage 
mogelijk? 

4. Wat is met deze onderzoeken gedaan? Hebben deze onderzoeken een bijdrage aan 
het concept geleverd of aanpassingen teweeggebracht? 

5. Wat waren de uitgangspunten of doelen van het concept in zijn geheel? Hoe zag 
de beginsituatie emit? 

6. Welke partijen zijn betrokken (geweest) en wat waren de respectievelijke 
verantwoordelijkheden? 

7. Wat waren de achterliggende doelstellingen? (werkgebied I discipline; 
continui'teit; winst e.d.) 

8. Hoe is het proces van conceptvorming (tot aanbesteding) verlopen? (obstakels 
m.b.t. concurrentie, wetgeving, technologie, competentie e.d.) 

9. Hoeveel tijd heeft dit proces in beslag genomen? 

Segmentatiecriteria zijn criteria op basis waarvan men segmenteert, om vervolgens uit 
de segmenten een of meerdere doelgroepen te selecteren. 

10. Zijn er segmentatie(s) (criteria) i.v.m. doelgroepen toegepast [b.v. leeftijd, 
geslacht, woonplaats, leefstijl, huishoudenssamenstelling, omvang (nu en 
toekomstig) groep, (besteedbaar) inkomen]? Welke en waarom die? 

11. Zijn er doelgroepen ge'identificeerd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 
12. Waarom zijnjuist die doelgroepen geselecteerd? 
13. Komen deze doelgroepen daadwerkelijk naar het centrum? 
14. Komen groepen naar de mall die niet als doelgroep zijn I waren aangemerkt? 
15. Kunt u per doelgroep geprefereerde en juist niet gewaardeerde elementen van het 

winkelcentrum aangeven? 
16. Welke doelgroepen zijn volgens u in de toekomst van belang? 

Volgens mijn model kunnen elementen van een winkelcentrum onder meer verdeeld 
worden onder de Marketing Mix - bestanddelen (concreet) Product en Plaats. (zie 
tabel) Het winkelcentrum is opgedeeld naar drie niveaus: de unit, alleen naar buiten 
toe; de algemene ruimte van de mall; het complex mall, inclusief parkeren e.d. 

17. Op basis waarvan is voor elk van de elementen in het winkelcentrum gekozen? 
(bijvoorbeeld op basis van klantenbehoeften of wetgeving) 

18. Zijn er elementen die u in de toekomst toegevoegd zou willen zien? Waarom? 
19. Zijn er elementen van het centrum die u graag veranderd zou zien? Waarom? 
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V ragenlijst Deskundigen 

1. Wat is uw mening over de rol van recreatief winkelen (m.b.t. het winkelcentrum), 
nu en in de toekomst? (fun = business; scheiding tussen functioneel en recreatief 
winkelen; toekomst van winkelvastgoed ligt bij recreatief winkelen; e.d.) 

2. Hoe denkt u over de mogelijke (toekomstige) verzadiging van de winkel(centra) 
markt in Nederland? (het maximale aantal winkelmeters is bereikt) 

3. Hoe denkt u over ornzethuren? 
4. Wat zijn de voomaamste doelstellingen van het bedrijf en wat zijn de voomaamste 

doelstellingen met betrekking tot winkelcentra? 
5. Welke rollen vervult men met betrekking tot het winkelcentrum? 
6. Wat zijn in het algemeen de belangrijkste partijen m.b.t. conceptvorming? 
7. Wat zijn de belangrijkste I meest voorkomende obstakels bij de conceptvorming 

van winkelcentra? (zoals wetgeving, concurrentie, technologie of eigen 
competentie) 

8. In hoeverre worden de marktstudies bij de conceptvorming meegenomen? 

Segmentatiecriteria zijn criteria op basis waarvan men segmenteert, om vervolgens uit 
de segmenten een of meerdere doelgroepen te selecteren. 

9. Welke segmentatiecriteria worden met betrekking tot winkelcentra op gebied van 
recreatief winkelen beschouwd? (leeftijd, woonplaats, inkomen, leefstijl, etc.) 

10. Welke (consumenten)eigenschappen zijn voor u op gebied van recreatief winkelen 
van belang bij het selecteren van doelgroepen? (besteedbaar inkomen, grootte van 
het segment, besteedbare tijd, leefstijl etc.) 

11. Wat zijn de belangrijkste doelgroepen voor winkelcentra op gebied van recreatief 
winkelen en kunt u hierbij de belangrijkste voorkeuren m.b.t. recreatief winkelen 
en het winkelcentrum aangeven? 

12. Welke doelgroepen zijn volgens u in de toekomst van belang? 
13. Wat zijn volgens u de belangrijkste elementen van het winkelcentrum voor de 

bezoeker m.b.t. recreatief winkelen? 
14. Wat zijn volgens u in de toekomst belangrijke elementen van het winkelcentrum? 
15. Heeft u aanvullingen of opmerkingen op de gehanteerde opdeling naar 

aanbodelementen? 
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Plein '40 '45, Amsterdam 
Samenvatting interview met dhr. van der To gt, ING Winkelbeleggingen, Den Haag . 

Algemeen 
De aanwezigheid van recreatief winkelen hangt vooral samen met het soort 
winkelcentrum dat beschouwd wordt. Het soort centrum is weer afhankelijk van het 
verzorgingsgebied dat het centrum bezit. De heer v.d. Togt gelooft wel dat een deel 
van het functionele winkelen naar het internet zal verplaatsen, maar is het er niet mee 
eens dat de toekomst van fysieke winkelcentra enkel bij recreatief winkelen ligt. Dit is 
te zwart wit gesteld. Mensen willen toch zien en voelen wat ze kopen. 

Binnenstedelijk winkelen is recreatief op zich. Vooral oude binnensteden met een 
historisch karakter zijn veel prettiger vertoeven dan een kaal modern winkelcentrum. 
Deze moderne winkelcentra zullen mensen dus op een andere manier naar zich toe 
moeten trekken, bijvoorbeeld door recreatie, dagverblijf voor de kinderen, vrij 
parkeren, horeca e.d. De heer v.d. Togt gelooft niet in centra waar een bioscoop als 
recreatief onderdeel de mensen moet aantrekken. Dat soort centra vindt men wel in 
het buitenland. Men komt dan van ver om het centrum te bezoeken en blijft er een 
hele dag. Er is hierbij een groot verschil in binnen- en buitenstedelijke 
ontwikkelingen. In Nederland ligt dit anders omdat er hier sprake is van veel 
binnenstedelijke winkelconcentratie, waardoor buitenstedelijke ontwikkelingen over 
het algemeen minder aantrekkelijk zullen zijn dan de stadskernen, zolang deze 
bereikbaar blijven. 
Het funshoppen kan men ook duidelijk in bepaalde winkels tegen komen, waarbij het 
vooral gebruikt wordt om mensen naar binnen te trekken. 

In sommige gebieden in Nederland is het punt van verzadiging van het 
winkeloppervlak reeds bereikt, maar in andere gebieden van Nederland weer niet. Als 
dit punt bereikt is manifesteert zich dat in de vorm van leegstand. Leegstand kan 
uiteraard ook het gevolg van een slecht centrum zijn. 

Omzethuren kunnen alleen goed werken als de wet wordt aangepast. Als gevolg van 
de mate van huurbescherming in Nederland zijn omzethuren praktisch onmogelijk. 
Indien een huurder niet goed genoeg presteert, is het praktisch onmogelijk de huurder 
te laten vertrekken, ook al is het contract verlopen. Daarnaast is het in Nederland niet 
mogelijk de omzetten ook daadwerkelijk te controleren. Men wil wel graag proeven 
met omzethuren kunnen doorvoeren, maar dan moet de wetgeving beleggers hier wel 
de kans toe geven. 

Plein '40 '45 
Het centrum Plein '40 '45 is ontwikkeld door MAB in combinatie met Dura Bouw 
Amsterdam B.V .. In eerste instantie wilde de MAB tevens het ernaast gelegen 
gebouw kopen om het centrum via dit gebouw aan te laten sluiten op de dagmarkt op 
het plein. Dit bleek niet mogelijk, waardoor de MAB zich vervolgens maar beperkte 
tot een winkelpassage, parallel aan Plein '40 '45 met de betreffende dagmarkt, maar 
zonder verbindingsas met het plein. Boven het centrum liggen woningen en een 
parkeergarage, die tevens door de MAB in combinatie met Dura Bouw Amsterdam 
zijn ontwikkeld. De ING is er vervolgens wel in geslaagd het betreffende gebouw in 
bezit te krijgen en is met de MAB overeengekomen om het reeds ontwikkelde 
centrum van de MAB over te nemen, indien de verdere ontwikkeling zou worden 
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afgestemd op de plannen van de ING. Dit hield in dat het centrum ge'integreerd zou 
worden met de winkelstrip gelegen in het door de ING opgekochte gebouw en een 
aansluiting van het centrum op het plein en dus de dagmarkt. De parallelle passage is 
eind juni 2000 voltooid en wordt in het interview als deel I betiteld, het in oktober van 
2000 op te leveren deel van de ontwikkeling, inclusief de bestaande winkelstrip, 
wordt in het interview deel II van de ontwikkeling genoemd. Tevens heeft de ING een 
deel van de bovengelegen parkeerplaatsen voor kortparkeren in bezit. 

Bij het centrum Plein '40 '45 is vooral de koppeling tussen markt en winkelcentrum 
erg belangrijk. Vooral voor het verzorgingsgebied, waar zich ook veel etnische 
rninderheden bevinden, blijkt de markt van groot belang te zijn. De markt past in hun 
cultuur. In zoverre dat een markt als recreatie kan worden gezien, is het gehele 
centrum een vorm van recreatie. Toch is de markt voornamelijk op de dagelijkse 
goederen gericht. 
Ook het winkelcentrum heeft enige aanvulling op dagelijkse zaken in de vorm van 
bijvoorbeeld kleding en schoenen, maar kan in die zin niet als groot stadsdeelcentrum 
beschouwd worden. Vooral als winkelen zelf als vermaak wordt beschouwd is dit 
centrum in enige mate recreatief te noemen. Belangrijke toegevoegde waarde van het 
centrum op gebied van recreatie is toch de markt. Het centrum inclusief de markt 
voldoet in redelijke mate in het recreatieve winkelen. 

Op twee na zijn alle units reeds verhuurd. Onder de huurders zijn Albert Heijn, Etos, 
Vogele, Actie Sport, Dirk Drogisterijen, Bril West, een kledingszaak van een 
plaatselijke Turkse ondernemer, drankhandel Dirk III e.d. 
Als het tweede deel ook voltooid is zal het centrum een stadsdeelcentrum genoemd 
kunnen worden. Het betreffende stadsdeel is Geuzeveld I Slotermeer. De gemeente 
wil in de omgeving van het centrum een ontmoedigingsbeleid gaan voeren, waardoor 
de winkelstraten in de omgeving zullen gaan verkleuren. Dit wil zeggen dat de panden 
die verder van het centrum af liggen functies als tapijtenhandel, 
kantoorbenodigdheden en dergelijke zullen huisvesten of zelf de winkelfunctie op den 
duur zullen verliezen. 

In het winkelcentrum zelf bevinden zich geen toiletten. In de HEMA zijn echter wel 
toiletten. De opening van het eerste deel van het centrum was eind juni 2000. De 
officiele opening van het gehele centrum zal eind november plaatsvinden. 
Het winkelcentrum kan gezien worden als een aanvulling op de reeds bestaande 
voorzieningen in het gebied. Er was behoefte aan een iets hoogwaardiger overdekt 
centrum, naast de bestaande voorzieningen. De belegger heeft wel moeten waken dat 
het centrum niet te hoogwaardig zou worden. De belegger wilde dat het centrum een 
ingetogen karakter zou bezitten en niet een al te "rijke" uitstraling zou hebben. (De 
ontwikkelaar staat erom bekend hoogwaardige, luxe winkelcentra te realiseren.) Als 
in de betreffende wijk echter een centrum van een dergelijk niveau was gerealiseerd, 
zou het niet hebben aangesloten bij het verzorgingsgebied. Zodra een centrum te zeer 
luxe uitstraalt, denkt men dat tevens de producten onbetaalbaar zijn. Mensen die geen 
dure producten willen of kunnen kopen zullen dan wegblijven. 
De heer v.d. Togt vindt het van belang dat de architectuur in het centrum dusdanig 
goed is uitgewerkt dat het plaatsen van versieringen en dergelijke niet nodig zijn om 
de bezoeker te vermaken. Tevens heeft hij bij andere projecten de ervaring opgedaan 
dat regelmatig veranderende versiering op de lange duur toch niet erg gewaardeerd 
wordt door de bezoekers. Een winkelcentrum moet eigenlijk uit zichzelf al voldoende 
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uitstraling hebben, waarin de etalages van de ondememers de thematisering (zeals 
seizoenen) invullen. De aandacht moet namelijk op de etalages worden gevestigd en 
niet op de algemene ruimte. 

De performance van het centrum 
Nadat het centrum geopend is zal een nultelling worden gedaan om als referentie te 
gebruiken bij toekomstige bezoekersstudies. Momenteel kan echter nog niets over de 
bezoekersaantallen en dergelijke gezegd worden. Van tevoren zijn uiteraard wel 
koopstromen en verzorgingsgebied studies gedaan om te kijken of er ruimte in de 
markt was voor een winkelcentrum. 
In het deel dat als eerste geopend is zijn momenteel nog twee units niet verhuurd. 
Verder zijn, ook van het nog te openen deel, alle units verhuurd. Het geaspireerde 
huumiveau is gehaald. Wel moet genoemd worden dat men met de ontwikkelaar heeft 
afgesproken dat het niveau van de huurprijzen niet al te hoog zou zijn, omdat dan 
enkele ondememers het hoofd niet boven water zullen kunnen houden, wat nadelig is 
voor het centrum. De ontwikkelaar heeft de huurders van het nieuw ontwikkelde deel 
aangetrokken. Aangezien de ontwikkelaar echter meer voor het object ontvangt bij 
een hoger huumiveau, heeft de belegger aan het huumiveau een plafond gesteld 
waarboven de ontwikkelaar geen hogere opbrengsten ontvangt. 
De algemene opinie is dat mensen uit het verzorgingsgebied erg blij zijn met het 
centrum. De heer v.d. Togt heeft inrniddels meerdere malen van bezoekers 
complimenten over het centrum ontvangen, iets wat hem niet vaak overkomt. 
Er zijn meerdere studies uitgevoerd. In opdracht van de deelgemeente en in opdracht 
van de ontwikkelaar MAB. Resultaat van de studies was dat er in het 
verzorgingsgebied ruimte is voor een dergelijk centrum, er vanuit gaande dat er een 
ontmoedigingsbeleid van de gemeente gaat plaatsvinden met betrekking tot 
winkelfuncties in de weidere omgeving van het centrum. De studies zijn enkele jaren 
geleden uitgevoerd. De gegevens uit deze studie zijn meegenomen in de 
conceptontwikkeling van het centrum. 
Uitgangspunt was het verbeteren en aanvullen van het winkelen en het concentreren 
van het winkelen in het betreffende gebied. Hoogstwaarschijnlijk had de gemeente al 
langer ideeen of plannen in de richting van een winkelcentrumontwikkeling op die 
locatie. Hoe de MAB bij het project is gekomen weet de heer v.d. Togt niet. Bij de 
ontwikkeling van dit winkelcentrum heeft de gemeente in ieder geval een actieve rol 
gespeeld. 
Het proces van conceptontwikkeling heeft zo'n 7 jaar in beslag genomen. 

De betrokken partijen 
Ontwikkelaar: MAB, heeft deel I zelf ontwikkeld en aangepast in opdracht van de 
ING en deel II herontwikkeld in opdracht van de ING. De MAB is m.b.t. het concept 
duidelijk meedenker geweest, bovendien zijn ze initiatiefnemer van het eerste deel 
geweest. Voomaamste doelen van de MAB zijn ontwikkelen, winst maken, 
continu'iteit en bekendheid. 
Makelaar: Kroessen en Patermotte, ingehuurd door de MAB. De makelaar heeft 
alleen te maken gehad met de verhuur. Als er voldoende potentiele huurders zijn wil 
de makelaar zich uiteraard wel aan de brancheadvisering houden en erover 
meedenken, maar zodra er niet zoveel keus is met betrekking tot huurders, stapt de 
makelaar hier relatief makkelijk vanaf. Voomaamste doelen zijn eveneens winst 
maken, continu'iteit en bekendheid. Met betrekking tot het centrum is de makelaar 
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meer georienteerd op de korte termijn dan de ontwikkelaar, terwijl de belegger het 
meest op continu'iteit van het centrum en dus de lange termijn is gericht. 
Branche advies commissie: o.a. MAB, gemeente, alleen m.b.t. deel I. 
Belegger: ING, is pas in een later stadium bij het project betrokken geraakt, maar 
heeft wel degelijk invloed op het concept gehad. De ING wilde het project alleen van 
de ontwikkelaar kopen indien het mogelijk was deel I te integreren met deel II en de 
dagmarkt. Ook is de ING bij de verdere ontwikkeling van deel I betrokken geweest. 
Voomaamste doel van de ING is beleggen op de lange termijn met een goed 
rendement. Continu'iteit voor de ING betekent op een belegging een goede continue 
stroom geld genereren. Gezien de belegger altijd op lange termijn werkt, moet het 
winkelcentrum ook op de lange termijn succesvol zijn, en dus geld genereren. 
Voomaamste doel bij het beleggen in het centrum is voor de belegger het rendement. 
De winkeliersvereniging moet nog opgericht worden, de belegger is hier zeker een 
voorstander van. 
De beheerder is SCM en is in begin april 2000 bij het project betrokken geraakt. Deze 
partij is in het begin een beetje bij het concept betrokken geweest. Bij de koop was 
niet vastgesteld welke partij het centrum zou beheren. De doelstellingen van SCM 
zijn een zo goed mogelijk winkelcentrum behouden wat niet al te ingewikkeld is, 
daarnaast uiteraard continu'iteit en verbetering van de huurders. De beheerder zal zich 
wel gaan bezighouden met de branche mix, echter altijd in overleg met de belegger. 
De branche mix is geen statisch geheel, het blijft veranderen. Tien jaar geleden waren 
intemetcafes bijvoorbeeld niet van toepassing, nu worden deze steeds vaker onderdeel 
van de branchemix. 
Architect: 0 III architecten (Amsterdam), heeft wel degelijk met het concept mee 
kunnen denken en zijn stempel erop gedrukt. 
Aannemer: Dura Bouw, heeft samen met de MAB ontwikkeld; de MAB heeft het 
centrum ontwikkeld, terwijl de aannemer vooral de erboven gelegen woningen voor 
zijn rekening heeft genomen. De aannemer heeft geen invloed gehad op het 
winkelcentrumconcept. 
Exteme adviseurs: onder meer Seinpost en BRO heeft een marktonderzoek 
uitgevoerd. 
(deel) Gemeente: Heeft wel enige invloed gehad. De MAB heeft wel overleg met de 
gemeente gepleegd, maar de gemeente is niet actief als ontwikkelaar bij bet project 
betrokken geweest. 

Doelstellingen (vereisten) 
De MAB ontwikkelt niet alleen winkelcentra, maar wel voor het grootste deel. De 
ING heeft aparte groepen voor verschillende vormen van vastgoed, waaronder een 
groep voor winkels. Uiteraard is vastgoed maar een klein onderdeel van de 
beleggingsvormen waar de ING aan doet. Deze deelgebieden van de aparte groepen 
zijn echter niet al te star omlijnd. De groep voor winkelbeleggingen heeft een target 
met betrekking tot het te beleggen bedrag. Deze target is niet een bovengrens, omdat 
er niet voldoende aantrekkelijke vastgoedobjecten op de markt zijn om de bovengrens 
te bereiken. De target voor dit jaar is een minimale aanwas winkels ter waarde van 
200 miljoen gulden. 
De ING belegt niet alleen in winkelcentra, maar ook in solitaire winkelpanden, wel 
liefst in Al of A2 winkelgebieden. Verder belegt de ING voomamelijk in locaties met 
een verzorgingsgebied van 10.000 of meer personen. 
De ING was op de hoogte van de ontwikkelingen van de MAB op plein '40 '45 en 
heeft toen contact gezocht met de MAB. Naamsbekendheid is wel belangrijk voor de 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen ~ 

ING, maar bij deze ontwikkeling staat de ING niet op de bouwborden vermeld. 
Aangezien de ontwikkeling reeds ver gevorderd was toen de ING bij het project 
betrokken raakte en de rol van de ING hierin tevens niet eenvoudig aan te geven is, 
heeft de ING gekozen om niet haar naam op de borden aan te geven. 
Met betrekking tot omzetten hebben de ondernemers die gehuurd hebben targets 
gesteld: een aanvangstarget en een groeitarget. Zeker de landelijke ondernemers 
stellen dergelijke targets. De plaatselijke ondernemers weten al ongeveer wat ze 
kunnen verwachten, en denken uiteraard beter om te gaan zetten. 
Uitbreiden is moeilijk binnen het centrum, enkel ten koste van de ruimte van een 
andere ondernemer in het centrum, zou een winkel kunnen uitbreiden. 
De profilering van het centrum zal door SCM samen met de nog te vormen 
winkeliersvereniging verzorgt worden. SCM werkt uiteraard in samenspraak met de 
belegger. 
Het centrum moet op lange termijn (10 jaar) minimaal 2% beter renderen dan 
staatsleningen. Het precieze rendement hangt uiteraard samen met de hoogte van het 
risico dat men met het object loopt. Dit centrum heeft een hoger risico dan een Al 
locatie in Amsterdam. Op dergelijke locaties behaalt men dan ook een lager 
rendement. Per vastgoedobject wordt het vereiste rendement op basis van het risico en 
de op dat moment lopende staatsleningen bepaald. 
Beoogde bezoekersaantallen worden vastgesteld op basis van het verzorgingsgebied. 
Op basis hiervan gaat men ervan uit dat Plein '40 '45 een goed renderend centrum zal 
zijn. Bij centra als Plein '40 '45 gaat men vooral uit van het directe 
verzorgingsgebied. De beoogde verblijfsduur is niet erg hoog, dit hangt samen met de 
aard van het centrum als voornamelijk boodschappen centrum. 
Doelstellingen met betrekking tot de bestedingen worden vanuit de ondernemers zelf 
gesteld. 

Beperkingen 
Het bestemmingsplan gaf reeds aan dat de locatie voor winkels bestemd was. 
Uiteraard kan men op die locatie niet zomaar grootschalige detailhandel plaatsen. 
Echter, gezien de vierkante meter prijs zal dit ook niet snel gebeuren. Ook zou het 
i.v.m. het bestemmingsplan moeilijk zijn om bijvoorbeeld een volledige 
alcoholvergunning te krijgen. Dit is ook niet van belang voor het centrum. Er is wel 
een ondernemer die graag in het centrum een cafe zou beginnen, maar de ING ziet 
daar op dit moment nog geen mogelijkheden toe. Graag zou de belegger in het 
centrum een hoogwaardig restaurant zien. Tevens is de branchering vastgesteld door 
de gemeente, die deel van de branche adviescommissie uitmaakte. De 
branchebescherming kan tot 6 jaar in enige mate opgelegd worden bij nieuwe 
ontwikkelingen, daarna speelt de Nederlandse mededingingsautoriteit mee en kan 
men dus niets doen als een bepaalde winkel door een andere keten is opgekocht dat 
niet binnen de branchering past. 
Daarnaast is in de omgeving sinds kort betaald parkeren ingevoerd. 
Er is geen behoefte om het gehele centrum 's avonds langer open te houden. 
Openingen op zondagen zijn relatief streng gereguleerd. De Albert Heijn is 's avonds 
wel tot 9.00 uur open, men kan dan het centrum voor een deel afsluiten. 

Beperkingen op gebied van ruimte zijn de fysieke insluiting van het winkelcentrum, 
waardoor men in de toekomst het centrum in zijn geheel niet zal kunnen uitbreiden. 
Ook het parkeren is een beperking. De ING heeft een deel van de parkeergarage op 
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het dak in bezit met 452 plaatsen voor kort parkeren. Het feit dat parkeren betaald is 
beschouwt de heer v.d. Togt als een beperking. 
Wat communicatie met de klanten betreft is deel I wel sterk naar binnen gericht. Van 
belang is dat de aanwezigheid van het centrum duidelijk naar buiten toe 
gecommuniceerd gaat worden. De bedoeling is dat de meest duidelijke entree in deel 
II zal komen, dat aansluit op de dagmarkt op het plein voor het centrum. 
Het niet aanwezig zijn van toiletten wordt door de heer v.d. Togt tevens als beperking 
beschouwd. Dit zou hij wellicht veranderd willen zien. In Nederland is het geval dat 
ontwikkelaars maar ook beleggers vaak toiletten over het hoofd zien. 
Het niveau verschil zorgde ook voor een beperking. In het eerste deel is dit opgelost 
door een korte hellingbaan halverwege de passage. Men heeft voor deze oplossing 
gekozen i.v.m. de entrees naar de winkels. Indien de hellingbaan over de gehele 
lengte en breedte van de passage zou lopen, zouden de unit - omvangen vastliggen, 
wat een groot deel van de flexibiliteit m.b.t. indeling zou wegnemen. In de kortere 
passage van deel II is het niveau verschil wel door rniddel van een hellingbaan over 
de gehele lengte en breedte opgelost. 
Concurrentie kan zijn: de buurtwinkels, zoals losse winkelstrips in de omgeving; 
eventuele ontwikkelingen van winkelcentra in de omgeving, momenteel zijn er twee 
winkelcentrumontwikkelingen gaande: Osdorp Plein en Bos en Lommer. Osdorp 
Plein is reeds ontwikkeld, hier is bij de ontwikkeling van Plein '40 '45 wat 
verzorgingsgebied betreft ook rekening gehouden. Bos en Lommer is momenteel in 
ontwikkeling, men is nog niet met de bouw gestart. Indien dit een aantrekkelijk 
centrum wordt, kan het zeker concurrentie voor Plein '40 '45 gaan vormen. Bij het 
August Alabe Plein zal in de toekomst wellicht ook ontwikkeld worden. Dit ligt 
echter te ver weg om werkelijk concurrerend te worden. 
Pretparken en dergelijke beschouwt de heer v.d. Togt niet als concurrenten, aangezien 
men daar geen dagelijkse boodschappen kan doen. Hij gelooft dat een pretpark voor 
een binnenstad wel een concurrent zou kunnen vormen, maar niet voor een centrum 
als Plein '40 '45. Ook de binnenstad vormt voor het centrum geen concurrentie. 
Perifere detailhandel en sportfaciliteiten vormen ook geen concurrentie voor het 
centrum. De dagmarkt die aan het centrum grenst beschouwt de heer v.d. Togt juist 
als een aanvulling op het centrum. 
Op een gegeven moment wordt bepaald hoeveel vierkante meters gerealiseerd kunnen 
worden, dit samen met de geldende vierkante meter prijs kan als beperking gelden of 
het plan wel of niet doorgaat. De samenwerking tussen de partijen heeft geen 
beperkingen opgeleverd. 
Initieel is de ontwikkelaar wel een beperking tegengekomen, omdat deze de 
bebouwing naast het centrum, nodig om een koppeling tussen de dagmarkt en het 
winkelcentrum te bewerkstelligen, niet heeft kunnen verkrijgen. Later is dit de ING 
wel gelukt. 
De Albert Heijn is de enige supermarkt in het centrum. De huidige eigenaar zou 
echter graag nog een supermarkt aan het centrum toegevoegd zien. 
De conceptvorrning heeft een periode van 7 tot 10 jaar in beslag genomen. Dit 
tijdsbestek is niet ongewoon bij dergelijke ontwikkelingen. 

Segmentatie en doelgroepen 
Er is gesegmenteerd. Het centrum is gericht op dagelijkse boodschappen en algehele 
verzorging en in rnindere mate ook op kleding. Hoogwaardige kledingszaken zijn niet 
in het centrum aanwezig. 
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De segmentatie van mensen is op basis van het verzorgingsgebied gebeurd. Met 
betrekking tot de aanwezige kledingbranches is ook gekeken naar de samenstelling 
van het verzorgingsgebied. Dit wordt vooral gedaan door de ondernemers die zich als 
toekomstige huurders aanmelden, een soort natuurlijke selectie. 
Bij een centrum als dit moet men niet de illusie hebben dat mensen vanuit heel 
Amsterdam er naartoe zullen trekken. Het centrum is niet groot genoeg en ook qua 
locatie niet aantrekkelijk genoeg. 
De Albert Heijn richt zich momenteel op veel lagen van de bevolking en past dus 
prima in het centrum. 
Een segmentatie als etnische herkomst zou inderdaad een logische zijn om toe te 
passen en volgens de heer v.d. Togt zal een verstandige ondernemer in dit centrum 
zich ook op dergelijke groepen gaan richten. 
Verhoudingsgewijs zijn er niet veel zelfstandige ondernemers in het centrum 
gevestigd. Wel zijn veel van de ketens uit de omgeving naar het centrum verhuisd, 
dezen waren dus reeds op het verzorgingsgebied afgestemd. 
Het verzorgingsgebied was tot enkele jaren terug nog sterk vergrijsd. Door de 
nieuwbouw die de laatste jaren heeft plaatsgevonden zijn redelijk wat jongere mensen 
zich in het gebied gaan vestigen. Het stadsdeel heeft zich ook een meer gemengde 
leeftijdssamenstelling van de bevolking als doel gesteld. Het gemiddelde inkomen in 
het verzorgingsgebied is onder modaal. Het aantal etnische minderheden in het 
verzorgingsgebied is hoger dan het gemiddelde van Nederland. Er hebben zich echter 
geen ondernemers gemeld die zich op die bevolkingsgroep toeleggen. In feite doet de 
dagmarkt dit wel. Het eigen huizenbezit in het verzorgingsgebied is laag, maar neemt 
toe. Op gehandicapten heeft men zich niet verder dan de vereisten vanuit het 
bouwbesluit geconcentreerd. De doelgroep van het centrum is het totale 
verzorgingsgebied, men heeft daarbinnen niet verder gesegmenteerd. Het centrum is 
duidelijk gedefinieerd vanuit de Nederlandse winkel- of voorzieningenstructuur. Men 
zou kunnen zeggen dat het centrum zich richt op de beperkte beurs. Ook segmentatie 
naar inkomen wordt door de ondernemers zelf toegepast. 

Elementen in het centrum 
Gewaardeerde elementen uit het centrum zijn de supermarkt, de Marca (deze heeft 
wel veel acties gehouden, dus hoe de winkel op de lange termijn loopt is nog niet te 
zeggen), Bakker Bart met het bijbehorende terras doet het erg goed, de 
bloemenwinkel, het reisbureau en de kwantum, hoewel deze laatste op de lange 
termijn weg wil, in verband met het betaald parkeren. In de toekomst zal 
waarschijnlijk nog een uitzendbureau toegevoegd worden, ondanks het feit dat deze 
branche veel concurrentie van het internet ondervindt. 
Er komt geen straatmeubilair in het centrum zelf, enkel op het naastgelegen 
marktplein. Het terrasje bij de Bakker Bart biedt de mogelijkheid voor bezoekers om 
uit te rusten, om geen klanten bij Bakker Bart weg te houden, worden verder geen 
zitjes in het centrum geplaatst. 
De heer v.d. Togt gelooft dat men zich met betrekking tot het betreffende centrum zal 
moeten blijven richten op de dagelijkse verzorging of dagelijkse behoeften met een 
plus. Onder de plus verstaat de heer v.d. Togt een terrasje, kleding, schoeisel, markt 
e.d. 

Wat winkelcentra betreft richten vooral de ondernemers zich op bepaalde 
doelgroepen. Als eigenaar heb je hier geen middelen toe. Je kunt als eigenaar dit maar 
een keer doen, als je het winkelcentrum ontwikkelt, daarna is het aan de ondernemers 
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om dit in te vullen en mee te gaan met de wijzigingen in de markt. De eigenaar heeft 
ook nauwelijks meer controle over de manier waarop de ondernemers dit verder 
invullen. Het is de ondernemer die mee moet gaan met de veranderingen in de markt. 
De ondernemer die dit niet doet redt het niet. 

Elementen op unit niveau 
De aanduiding van de winkels is erg uniform gebeurd. Elke ondernemer heeft 
dezelfde borden om de logo van de winkel op aan te brengen. Dit is vanuit de 
ontwikkelaar en I of architect bepaald. De heer v.d. Togt zou zelf voor een iets grotere 
gevarieerdheid hebben gekozen. Wel heeft de belegger gesteld dat elke ondernemer 
zijn eigen winkelpui mag bepalen. 
De keuze om units te verhuren aan branches met recreatieve functies, zoals in 
sommige gevallen bijvoorbeeld een reisbureau, wordt vooral bepaald door welke 
branches zich als huurder in het centrum willen vestigen. Een branche die op die 
locatie niet aan zou slaan, wil zich over het algemeen ook niet in het centrum 
vestigen. 
De betreedbaarheid van de units zelf is zo open mogelijk gelaten en verder ingevuld 
door de ondernemers. Voor de herkenbaarheid geldt hetzelfde, de ondernemer heeft 
zelf een pui kunnen kiezen. Wel is geeist dat men geen puien blindeert: alles moet zo 
open mogelijk blijven. Rolluiken aan de binnenzijde worden na sluitingstijd 
toegestaan. De Albert Heijn is langer open, maar dan wordt een deel van het centrum 
reeds af gesloten. De belegger heeft echter liever dat de ondernemers geen rolluiken 
toepassen. 
De klimaat rondom de gevelunit, zoals luchtgordijnen, vult de ondernemer zelf in. 
Ook het toepassen van een aantrekkelijke vloerafwerking, om bijvoorbeeld klanten 
naar de winkel te trekken, ligt aan de ondernemers zelf. 
Wat facilitaire functies in de units betreft heeft men actief gezocht naar een 
hakkenbar, of deze ook komt weet de heer v.d. Togt nog niet. Ook heeft men moeite 
gedaan om de kapper naar het centrum te trekken. Voor kinderopvang is het centrum 
te klein en tevens de verblijfsduur van de bezoekers te kort. Tegenover het centrum 
bevindt zich een postbank. Echter indien men in het centrum betaalautomaten zou 
willen plaatsen zou de belegger erg tevreden zijn. Men heeft zich hier echter nog niet 
voor gemeld. Graag zou de heer v .d. To gt in het centrum een postkantoor zien, helaas 
is dit niet mogelijk aangezien deze reeds aan de overkant van het plein ligt. 
De omvang van de units is flexibel. 

Elementen op complex niveau 
Vormgeving, kleur en verlichting zijn alle drie belangrijk en de sfeer moet niet een te 
rijke of luxe uitstraling hebben. Qua sfeer moest de algemene ruimte een warme 
uitstraling hebben en eenvoudig zijn. De zichtlijnen op de pleinen zijn prima, maar als 
men in de passage loopt is het wat minder. Van belang was in ieder geval dat de 
kolommen zo slank mogelijk zouden worden, zodat er zichtlijnen op de etalages 
blijven. Daarnaast moet het niet een eentonige lange massa worden, maar dat heeft de 
architect goed uit weten te werken. 
De versiering en dergelijke wordt door de beheerder geregeld, rnits niet te veel en niet 
te uitbundig, de aandacht van de klant moet op de etalages en winkels gericht blijven 
en niet op de algemene ruimte. 
Er is geen algemene muziekinstallatie aanwezig in het centrum, of deze er nog komt 
weet de heer v.d. Togt niet zeker. Voor de verdere exploitatie van het centrum is 
eigenlijk een collega van de heer v.d. Togt verantwoordelijk. Waarschijnlijk heeft een 
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dergelijke installatie weinig zin, aangezien elke ondernemer per unit al een bepaalde 
sf eer creeert. 
Qua afwerking heeft men duidelijk gekozen voor eenvoudige materialen. Ook met 
schoonmaak is rekening gehouden: de architect had initieel voor een andere vloer 
gekozen, die vrij ruw was. De ING heeft uiteindelijk bepaald dat er een vloer in zou 
komen waar deze partij goede ervaringen mee heeft, dat gemakkelijk schoon te 
houden is. Verder is voor eenvoudige niet te dure materialen gekozen. 
Er worden naast de twee pleintjes in de algemene ruimte geen recreatieve elementen 
toegevoegd. Door de functie is het centrum hier niet geschikt voor. 
De lay-out hangt samen met het integrale karakter van het centrum met de dagmarkt 
op het plein. Er zullen nog plattegronden in het centrum komen te hangen. Door het 
niveauverschil in het terrein is er in het centrum zoals reeds gemeld een zeer 
plaatselijke hellingbaan met een trap. 
In de algemene ruimte is geen airconditioning. Indien het te warm wordt, kunnen 
panelen in het dak geopend worden. 
Er zal geen infobalie in het centrum komen, wel is er een kantoortje voor de 
beheerder. Ook is er geen ideeenbus, met klachten kan men zich richten tot de 
beheerder. Er zijn geen noemenswaardige klachten binnengekomen. Wat betreft 
veiligheid en dergelijke is men gehouden aan het bouwbesluit. Ook kluisjes zullen 
niet in het centrum geplaatst worden, in verband met de beperkte verblijfstijd. 

Elementen op locatie niveau 
Uitbreiding en renovatie van deel II is van de hand van dezelfde architect, waardoor 
het centrum naar buiten toe dezelfde sfeer zal uitstralen. Wel heeft de belegger als 
voorwaarde gesteld dat onder de luifel van de winkelstrip die aan het plein ligt geen 
kolommen zullen komen. Deze kolommen nodigen namelijk de klanten uit om er 
fietsen tegen te plaatsen en de ondernemers om reclame uitingen aan op te hangen. De 
hoofdentree zal aan het plein liggen, zodat de bezoekers van de markt tevens het 
centrum in getrokken worden. De hoofdentree zal ook duidelijk herkenbaar gemaakt 
worden. In totaal zal het centrum drie entrees bevatten. Men heeft geprobeerd een zo 
open mogelijk centrum te ontwikkelen, zodat voor iedereen duidelijk is dat daar een 
winkelcentrum ligt. 
De toegepaste materialen op complex niveau zijn ongeveer gelijk aan de materialen 
binnen het centrum. De luifel zal 2,5 meter breed zijn en veel daglicht doorlaten. 
Het belangrijkste recreatieve element buiten het centrum is de dagmarkt op het plein. 
Er zal nog een fietsenstalling geplaatst gaan worden. Verder biedt het centrum voor 
korte duur betaald parkeren aan. Aangezien pas sinds kort betaald parkeren in de 
omgeving is ingevoerd, wordt de parkeergarage echter nog niet volledig benut. Het 
parkeren bedraagt anderhalve gulden per uur. Er zijn bushaltes in de buurt, deze 
zullen binnenkort nog vernieuwd worden. Trein en metro stations liggen niet echt 
vlakbij. 

De meest essentiele punten uit het centrum zijn de integratie van deel I, deel II en de 
markt en de ingetogen uitstraling van het centrum: gezelligheid, maar niet duur. 
Belangrijk punt wat vooral door de ondernemer verzorgd moet worden is het idee dat 
er in het centrum wel een koopje te halen is, hoewel niet te goedkoop. 

Voor elementen als modeshows en dergelijke is het centrum niet geschikt. Wat betreft 
exposities en manifestaties zal ge'inventariseerd worden waar in de omgeving behoefte 
aan is, zolang het binnen de profilering van het centrum past. Ruimte voor dergelijke 
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zaken is enkel op de twee pleinen binnen het centrum. Voor echte grote manifestaties 
kunnen eventueel het marktplein en het bovenste dek van de parkeergarage 
aangewend worden. 
In verband met de korte verblijfsduur is een kinderspeelhoek commercieel gezien 
absoluut niet interessant. 
In de toekomst zou de beer v.d. Togt zoals reeds genoemd graag toiletten en een 
(hoogwaardig) restaurant aan het centrum toegevoegd zien, ook in de omgeving is 
dergelijke horeca namelijk niet aanwezig. 
De heer v.d. Togt had de karberging van de marktlieden graag naar de zijkant van het 
centrum gehaald, maar door de hinderwet in verband met de bovengelegen woningen 
was dit niet mogelijk. Tevens zou hij de parkeergarage langer toegankelijk hebben 
willen houden voor kortparkeerders, maar dit is in verband met bewakingskosten niet 
mogelijk. Voor de bezoeker van de nabijgelegen sportschool zou een langere opening 
van de parkeergarage nuttig zijn. Ook zou gratis parkeren gewenst zijn, maar de 
gemeente bepaalt door haar grondprijs I erfpacht dat er voor parkeren naar de 
bezoeker een prijs in rekening moet worden gebracht. 
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Plein '40 '45, Amsterdam 
Samenvatting interview met dhr. Goossensen, MAB, Den Haag 

Ontwikkelingstraject 
MAB is al in 1990 door Dura Bouw Amsterdam benaderd om gezamenlijk een 
acquisitie te plegen in Slotermeer. Dura Bouw was op de hoogte van het feit dat het 
stadsdeel bezig was met plannen voor een ontwikkeling op Plein '40 '45. In het derde 
kwartaal van 1991 is de Dura - MAB ontwikkelingscombinatie door het stadsdeel 
uitgenodigd om mee te doen aan de prijsvraag. Er waren drie partijen die aan de 
prijsvraag meededen. Op basis van een Nota van Uitgangspunten heeft men een 
structuurplan gemaakt. In het eerste kwartaal van 1992 is dit plan gepresenteerd en 
hiermee heeft men de opdracht gekregen. MAB en Dura zijn daarna aan de 
uitwerking van het plan begonnen. Vervolgens is door het Stadsdeel een de 
bestemmingsplanprocedure in werking gesteld en is het plan door middel van een 
artikel 19 WRO in procedure gebracht. Het plan besloeg niet alleen een 
winkelcentrum, maar ook een groot deel woningbouw. Na twee jaar ontwikkeling 
bleek dat de plannen voor het winkelcentrum niet volledig haalbaar waren omdat men 
geen medewerking kreeg van een van de vastgoedeigenaren. Vervolgens is het 
concept aangepast. Na enig oponthoud bij de locale overheid heeft het plan toch 
groen licht gekregen. Rond 1997 was het concept weer op D.O. niveau uitgewerkt. 
Vervolgens is het plan echter door Welstand af geketst. In de zomer van 1997 is men 
overnieuw begonnen met een andere architect. Deze heeft in overleg met Welstand en 
het stadsdeel een nieuw stedenbouwkundig concept gemaakt. Na het plan verder te 
hebben uitgewerkt is men eind 1998 begonnen met bouwen. 

Winkelcentrum Plein '40 '45 
De meeste winkels zijn op 15 juni 2000 opengegaan, waardoor het moeilijk te zeggen 
is of het centrum naar of boven verwachting loopt. De signalen die de heer 
Goossensen hoort zijn tot heden erg positief. De winkeliers zijn enthousiast en het 
centrum wordt tot dusver elke dag druk bezocht. 
Er zijn meerdere consumenten- en marktstudies verricht. Niet alleen heeft men 
dergelijke onderzoeken uitbesteed aan andere bureaus, maar op dat moment had ook 
MAB zelf nog een afdeling marktonderzoek die zich hiermee bezig hield. De 
consumentenonderzoeken die verricht zijn, zijn ook daadwerkelijk meegenomen in 
het concept. 
Het centrum is geen centrum dat in vergelijkend winkelen voorziet of waar bezoekers 
voor lange tijd verblijven. De aanwezige recreatieve elementen zijn uitsluitend ter 
ondersteuning van het ( overwegend functioneel) winkelen. 

De betrokken partijen 
Voor het tot stand brengen van het concept was MAB de voornaamste partij. De 
ontwikkelaar heeft haar eigen conceptgroep in huis, die de rol van architect in het 
begin op zich neemt. Deze groep heeft op gebied van winkeltechnische concepten ook 
veel meer ervaring dan de meeste architecten in Nederland. 
Een van de doelstellingen die MAB zich stelt is om kwalitatief hoogwaardige 
ontwikkelaar te zijn bij vooral projecten in complexe binnenstedelijke situaties. MAB 
is een ontwikkelaar die een langdurige relatie met beleggers aangaat. Continulteit is 
daarmee een doelstelling van deze partij . 
De architectonische uitwerking van het winkelcentrum is initieel gedaan door 
architectenbureau Wit & de Jonge in Amsterdam. Nadat het plan bij Welstand 
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strandde is men met een nieuw architectenbureau, dat uit een samenwerking met Wit 
& de Jonge en een antler bureau is ontstaan, verder gegaan: 0 III Architecten. 
De bouwer van het winkelcentrum is Dura Bouw Amsterdam. 
De gemeente heeft een positieve bijdrage aan het concept geleverd en een vooraarde -
scheppende rol gespeeld. 
De makelaar had vooral een uitvoerende taak, terwijl beslissingen met betrekking tot 
het indicatieve branche patroon, branche selectie, vaststellen van heeft zich echter nog 
geen bestuur aangemeld. De beheerder, SCM, voert momenteel tijdelijk het 
secretariaat. Taak van de winkeliersvereniging zal o.a. zijn het ontwikkelen van 
promotionele activiteiten in samenwerking met de beheerder. 
De beheerder SCM het huurniveau en dergelijke bij MAB lagen. 
De winkeliers zijn verplicht om lid te worden van de winkeliersvereniging, er is niet 
alleen technisch beheerder, maar ook commercieel beheerder. 
Er waren een aantal adviseurs bij de ontwikkeling betrokken. Hierbij kan gedacht 
worden aan een installatietechnisch adviseur, constructeur, geluidtechnisch adviseur, 
marktonderzoekbureau en dergelijke. 
De branche advies commissie bestond uit afgevaardigden van MAB, Econornische 
Zaken, Kamer van Koophandel, winkeliersvereniging, MKB, Seinpost en de 
gemeente. 

Doelstellingen (vereisten) 
Als er al sprake is van doelstellingen met betrekking tot locatie dan zou dit een 
binnenstedelijk locatie zijn. Daarnaast houdt MAB zich vooral bezig met stadscentra 
of stadsdeelcentra. Echter, Geuzeveld I Slotermeer voldoet in rnindere mate aan deze 
doelstellingen; er is hier sprake van een (vergroot) wijkwinkelcentrum 
Op basis van het te verwachten rendement en de geraamde kosten wordt besloten of 
het project haalbaar is of niet. Men kijkt niet eerst naar de bestedingen van de klant, 
vervolgens de omzet van de winkelier en tenslotte naar de huurlasten. De 
ontwikkelaar baseert huurgegevens op ontwikkelingen in de omgeving en branche. 

Beperkingen 
Er is rniddels een artikel 19 procedure geanticipeerd op het in procedure zijnde 
bestemmingsplan. De ontwikkelaar had volledige medewerking van de gemeente, 
waardoor het concept ingepast is in het bestemmingsplan. 
Onderdeel van het project zijn ook de parkeergarage, karrenberging t.b.v. de dagmarkt 
en het expeditiehof. De plaats van deze onderdelen zijn mede bepaald door milieu 
eisen. Dit heeft vooral betrekking op geluidsaspecten. 
De verruirning van de winkeltijdenwet heeft in enige mate invloed op het concept 
gehad. De Albert Heijn maakt maximaal gebruik van de openingstijden en is 's 
avonds later open dan de overige winkels in het centrum. Om extra bewakings- en 
schoonmaakkosten te verrnijden heeft men gezorgd voor de mogelijkheid om een deel 
van het centrum af te sluiten. De parkeergarage en Albert Heijn zijn dan nog wel 
gewoon bereikbaar voor bezoekers. 
Welstand heeft zoals reeds genoemd een grote beperking voor het concept gevormd. 

Uiteraard bestaat de hele conceptvorrning uit het puzzelen met je vereiste elementen 
in de ruimte die je hebt. De ruimtelijke beginsituatie vormt dus een duidelijke 
beperking. Qua winkelmeters is het centrum van de juiste omvang gezien de 
commerciele ruimte op die locatie. 
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Routing of lay-out is eigenlijk het meest essentiele onderdeel van een winkelcentrum. 
Een lastig punt met betrekking tot de locatie van Plein '40 '45 is het feit dat er geen 
natuurlijke entree aan de Burgemeester de Vlugtlaan is. In deze straat is sprake van 
lintbebouwing, waardoor een bronpunt in de vorm van een plein of kruising bij de 
entree van het centrum mist. Door op zo'n punt belangrijke winkels als een HEMA te 
plaatsen probeert men de entree aantrekkelijker te maken. 

Andere recreatieve functies zijn voor het winkelcentrum niet meegenomen als 
concurrentie. Alle recreatieve elementen in het centrum zoals cafes zijn gericht op het 
winkelend publiek en beconcurreren dus niet de uitgaansfunctie. 
In een onderzoek naar de omgeving heeft men bepaald dat op basis van onder meer de 
aanwezigheid van de binnenstad het geen zin had om op Plein '40 '45 vergelijkend 
winkelen met veel modezaken te introduceren. 
De dagmarkt op het plein wordt niet beschouwd als concurrent, maar als 
ondersteuning. In die zin heeft men ook rekening met de markt gehouden. De 
architect heeft geprobeerd het informele karakter van de markt door te laten werken in 
de sfeer van het centrum. In de passage zijn kolommen aangebracht, een meter van de 
etalages af. De bedoeling van de architect was dat de detaillisten deze ruimte voor 
uitstallingen kan benutten om het beeld van de markt op te roepen. Hoewel kolommen 
en uitstallingsruimten veelal bij winkelcentrumontwikkelingen worden geschuwd 
(kolommen beperken zichtlijnen en uitstallingsruimten zijn moeilijk te beheren), heeft 
men toch voor dit ontwerp gekozen. Er is zelfs over gedacht om geen puien in de 
winkels te zetten, zodat de genoemde ruimte echt een verlengde van de winkel zou 
vormen. Van dit laatste heeft men echter af gezien. 
Het stadsdeel heeft concentratie-, consolidatie- en ontmoedigingsgebieden in de 
omgeving aangewezen. De ondememers uit de ontmoedigingsgebieden zouden zoveel 
mogelijk naar het te ontwikkelen centrum verplaatst worden. Uiteraard moesten de 
ondememers aan bepaalde eisen, zoals solvabiliteit, liquiditeit, branche, productgroep 
en dergelijke voldoen. Helaas bleken veel plaatselijke ondememers niet aan de 
gestelde eisen te voldoen, waardoor er uiteindelijk maar weinig in het winkelcentrum 
terecht zijn gekomen. 

Vastgoedeigenaren rondom het centrum die niet mee wilden werken hebben eveneens 
beperkingen voor het concept gevormd. Uiteindelijk is het meest optimale concept uit 
de bus gekomen, toen de ING het vastgoed aan het Plein uiteindelijk in handen heeft 
gekregen en het project wilde kopen onder de voorwaarde dat het centrum met het 
plein in verbinding zou worden gebracht. De belegger kon zich veroorloven het 
vastgoedobject te kopen, terwijl de ontwikkelaar zich een dergelijke aankoop niet kon 
veroorloven. Voor de ING was het dan ook een lange termijn belegging in het totale 
gebied. Omdat men zich neergelegd had bij een concept waarbij geen directe passage 
naar de markt zou komen, had men reeds een passage naar het water gebouwd, waar 
men om de bebouwing heen naar de markt zou kunnen lopen. Uiteindelijk brengt het 
gebied bij de entree langs het water een meerwaarde aan het verblijfsklimaat van de 
gehele locatie. 
In het begin van het proces praat men met grote detaillisten, zoals de Albert Heijn en 
de HEMA, en deze partijen zijn sterk bepalend voor het ontwikkelen van het concept. 
Omdat de grootwinkelbedrijven een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het 
project zijn, hebben hun voorkeuren een behoorlijke invloed op het concept. 
Bedrijfsvoeringtechnisch is geld altijd een probleem voor een ontwikkelaar pur sang. 
De ontwikkelingsperiode van Plein '40 '45 is verhoudingsgewijs geen bijzonder lange 
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ontwikkelingsperiode voor een winkelcentrum. De ontwikkelaar heeft dus 7 Y2 jaar 
ontwikkeld zonder dat er inkomsten op dat project waren. Algemeen gelden op gebied 
van liquide middelen dus altijd beperkingen. 

Algemeen kan gesteld worden dat een concept in de uitwerking op onderdelen 
aanpassingen vraagt ten gevolge van vele triviale zaken, zoals het al dan niet 
gesplitst eigendom van vastgoed, de voorkeuren van personen bij de locale overheid 
en dergelijke 

Segmentatie en doelgroepen 
Belangrijke kenmerken van de bevolking van Slotermeer is dat meer dan 50 % van 
hen allochtoon is, als men de tweede generatie allochtonen meetelt. Daarnaast is 
opvallend dat in het stadsdeel veel ouderen wonen en de automobiliteit van de 
bevolking erg laag ligt. Door de bevolking van het stadsdeel nader te bekijken heeft 
men verschillende segmenten ge'identificeerd. Door te kijken welke groep meest 
vertegenwoordigd werd en welke groep het meeste belang had bij een winkelcentrum 
op die locatie heeft men de verdere invulling van het centrum op deze groepen 
aangepast. Ben paar van de aspecten die bij deze analyse naar voren waren gekomen 
zijn dat het centrum een midden- of lager prijsniveau moest hebben en dat het een 
breed assortiment moest bevatten (zo breed mogelijke productengroep in plaats van 
vergelijkend winkelen). 
Segmentatie en doelgroepbepaling is op basis van de studie uitgevoerd door Strateq 
bepaald. Doelgroepen werden op basis van criteria als koopkracht en dergelijke uit de 
segmenten gekozen. Hierop is de branchemix aangepast. Af gezien van de mogelijk te 
dure schoenenwinkel passen alle winkels volgens de heer Goossensen perfect in het 
bevolkingsprofiel van de omgeving. Hierbij kan men denken aan de HEMA, Marca, 
Kruidvat, van Haren en dergelijke. 
Wat architectuur betreft is Plein '40 '45 een 'middle of the road' project voor MAB 
Deze ontwikkelaar besteedt altijd veel aandacht aan architectuur en uitstraling, wat 
niet wil zeggen dat de toegepaste materialen duur hoeven te zijn. Verhoudingsgewijs 
is Plein '40 '45 wat dat betreft ook niet duur, maar het heeft toch een hoogwaardige 
uitstraling. 
Terugkoppeling met betrekking tot de doelgroepen is nog niet gebeurd. Dit is ook iets 
wat op initiatief van de belegger gebeurd Zowel de ING als SCM zijn voldoende 
geequipeerd om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren. Zodra een centrum niet 
goed functioneert zal uiteraard ook de ontwikkelaar erbij geroepen worden. Dit hangt 
uiteraard samen met de langdurige relatie tussen ontwikkelaar en belegger die reeds 
genoemd is. 
De commerciele beheerder van het centrum zal zich bezig moeten gaan houden met 
toekomstige ontwikkelingen, zoals welke doelgroepen in de toekomst van belang 
zullen zijn. 

Belangrijkste elementen uit het centrum met betrekking tot de bezoekers ZIJn de 
routing in combinatie met de trekkers, zoals de HEMA. 
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Brusselse Poort, Maastricht 
Samenvatting interview met dhr. Jamar, Ruijters Vastgoed Ontwikkeling, Maastricht 

Brusselse Poort 
De Brusselse Poort was een winkelcentrum uit de jaren zestig met een zeer introvert 
karakter. Het bevatte reeds in die tijd een Albert Heijn over twee verdiepingen met 
een oppervlak van ongeveer 7.000 m2

. Aan de buitenzijde bevonden zich in principe 
alleen bevoorradingspunten en blinde gevels. De entree was slecht aangegeven. Er 
bestond een zeer slechte koppeling tussen de verdiepingen in het winkelcentrum. De 
passages waren drie meter breed met allerlei hoeken die de zichtlijnen belemmerden. 
Ben echte verblijfsruimte was er niet, er was gebrek aan horeca en er was geen 
daglichttoetreding in het centrum. Het plafond bevond zich op drie meter hoogte. 
Tenslotte waren er enkele hiaten in de branchering en een gebrek aan goede routing. 
Om in de markt te blijven was men genoodzaakt iets aan deze gebreken te doen. 
Bij de conceptvorrning van de herontwikkeling is veel aandacht besteed aan de 
routing en zichtlijnen. Er zijn drie duidelijke entrees gekomen die aansluiten op de 
parkeerplaatsen, men heeft gepoogd een duidelijk verband tussen de twee 
verdiepingen te realiseren en een extrovert karakter te bewerkstelligen. Ben van de 
hoofduitgangspunten was om de trekkers in het hart van het centrum situeren. 
Belangrijk was het realiseren van een nieuw hart voor het winkelcentrum (met 
verblijfskwaliteit). Tevens heeft men sanitair en een baby-verschoonruimte 
toegevoegd. Er is ongeveer 7000 m2 aan het winkelcentrum toegevoegd. Vanuit het 
Distributie Planologisch Onderzoek was er aangegeven dat er econornische ruimte 
voor uitbreiding was. Bovendien hadden de zittende ondememers uitbreidingswensen. 
Ben groot deel van de uitbreiding van het winkelcentrum is naar de zittende 
winkeliers gegaan. Er zaten 37 winkeliers, waarvan 36 zijn verplaatst en dus veelal 
ook uitgebreid. 

Leisure en recreatief winkelen in Nederland 
Hoofddoel van leisure is het binden van klanten aan het winkelcentrum, een 
nevendoel is het verlengen van de verblijfsduur van de klant, zodat deze meer gaat 
uitgeven in het winkelcentrum. De heer Jamar denkt dat het grootste gedeelte van de 
markt voor winkels inrniddels vol is en dat er sprake van verdringing is. Hierdoor gaat 
kwaliteit een belangrijke rol spelen. Winkelcentra hebben altijd moeten concurreren 
op kwaliteit. Het probleem hierbij is dat de wensen van de consument zo snel 
veranderen, dat ook de winkelcentra mee moeten veranderen om kwaliteit te blijven 
bieden. Ben dergelijke cyclus tot herontwikkeling ligt over het algemeen rond de tien 
jaar. De heer Jamar definieert leisure als een samenvoeging van allerlei activiteiten 
die de winkelende consument het verblijf in het winkelgebied prettiger maakt. Hierbij 
kan men denken aan kwaliteit van de bestrating, de voorzieningen, bijvoorbeeld op 
sanitair gebied, kinderopvang, pretparkattracties, dingen die de beleving be"invloeden, 
zoals geuren, beelden, sferen en dergelijke. Ook architectuur valt onder leisure. 
Leisure blijft echter ondergeschikt aan het winkelen. Ben leisure activiteit vanuit de 
winkeliersvereniging van de Brusselse Poort was bijvoorbeeld dezelfde actie bij 
verschillende winkels, waarbij men artikelen voor een cent kon kopen. Veel mensen 
hadden thuis nog centen liggen en kregen bijvoorbeeld bij de Albert Heijn een appel 
en een ei voor een cent. 
Zelfs het verbouwen zelf bleek voor de consument een vorm van leisure; het proces 
van verbouwing was interessant om te bekijken. Elke keer dat de consument 
terugkwam was er weer iets nieuws te zien. Verder verwachtte men ook acties en 
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uitverkoop, iets wat in verband met constante verhuizingen ook bijna altijd wel ergens 
in het centrum voorkwam. Deze positieve ontwikkeling tijdens de verbouwing zijn 
sterk gerelateerd aan de goede promotiecampagnes vanuit de winkeliersvereniging. 
Leisure werd tien jaar geleden, toen de Brusselse Poort verbouwd werd, nog 
nauwelijks toegepast in Nederland. In die tijd had men in Noord Amerika reeds 
leisure in de vorm van achtbanen en attracties die we in Nederland nog niet eens in 
attractieparken hadden. Hoewel die vorm van leisure uit Amerika reeds bekend was, 
kwam ze in Nederland niet geintegreerd in winkelcentra voor. Uiteraard had men in 
Nederland wel recreatiecentra als Centerparcs en verscheidene pretparken en 
dergelijke als afzonderlijke functies, maar het werd nooit in een project geintegreerd. 
Vooral vormen van leisure met een dergelijke omvang als het West Edmonton Mall in 
Canada waren, en zijn nog steeds, te hoog gegrepen voor Nederlandse malls en 
Nederlandse maatvoering. Dergelijke leisure is bedoeld om als toeristische attractie 
enkele dagen te bezoeken inclusief overnachting in een hotel. Hier is de Nederlandse 
distributiesfeer niet op gebouwd. 
De Nederlander is in Europa de grootste bezoeker van pretparken. Het uitgangspunt 
van een dergelijk bezoek is echter het bezoeken van zoveel mogelijk attracties en de 
'kick' die men daarbij ervaart. In die situatie wil men niet gaan winkelen, men wil 
juist waar voor zijn geld en alle beschikbare tijd aan de attracties besteden. De heer 
Jamar verwacht nooit recreatieve winkelcentra als de West Edmonton Mall in 
Nederland. Voor de Nederlander betekent recreatief winkelen vooral de traditioneel 
aanwezige horeca, toevoeging van thema' s, zoals wonen, tuin, sport en bet 
uitproberen van goederen. Dit zal vooral plaats vinden op het niveau van de winkels 
zelf. In winkelcentra moet men in de leisure sfeer denken aan uitbreiding van de 
aanwezige horeca, kindervoorzieningen als de ballenbak en overdekte speeltuinen en 
het internet cafe als opvang voor oudere jeugd. Voor de jeugd van twaalf tot achttien 
is er naast de winkels zelf in winkelcentra weinig leisure aanwezig, vooral daar zijn 
aanvullingen nodig. Ook belangrijk zijn (gemaks)voorzieningen als toiletten, 
bewaking, veiligheid en extra ruimten voor bijvoorbeeld exposities. Het hangt 
allemaal uiteraard van het budget wat het winkelcentrum te besteden heeft af. Een 
expositieruimte zal veelal een ondergeschikte plaats krijgen ten opzichte van de 
winkels, anders wordt een dergelijke algemene ruimte als te duur beschouwd. Vooral 
ten tijde van de herontwikkeling van de Brusselse Poort was men er niet zeker van of 
een expositieruimte wel succesvol zou zijn. Nu nog durft meneer Jamar niet te 
beweren dat de expositieruimte het aantal bezoekers heeft doen stijgen, hier heeft hij 
geen tellingen van. Het was vooral in de beginjaren wel een goede extra aanvulling 
voor de bezoekers. 
Brusselse Poort is een boodschappen centrum met een plus. In Maastricht is de 
binnenstad winkelgebied nummer een voor recreatief winkelen. Daarna is Brusselse 
Poort het grootste. Het heeft dus meer branches binnen zich (op gebied van mode, 
juweliers, horeca en dergelijke) dan wat men enkel voor verzorging van de wijk, 
Brusselse Poort, nodig zou hebben. Men trekt bijvoorbeeld ook bezoekers uit Belgie. 
Men heeft bewust bet centrum net iets boven het runshoppen of 
boodschappencentrum gesitueerd. Een echt recreatief winkelcentrum zou de heer 
Jamar bet niet willen noemen. De doelgerichte consument zal in de toekomst steeds 
meer naar de periferie getrokken worden, terwijl de funshopper veelal naar de 
binnenstad gaat. 
Tendens van scheiding tussen fun en runshoppen vindt de beer Jamar juist. Bij het 
recreatieve winkelen verwacht de consument ook kwaliteit en met name die kwaliteit 
wordt steeds belangrijker. Echter ook bij het runshoppen wordt de kwaliteit van 
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belang, de nadruk bij deze kwaliteit ligt echter minder op het verlengen van de 
verblijfsduur, maar wel op de bereikbaarheid, mime winkelpaden, goede 
parkeergelegenheid (niet zozeer vrij parkeren, doch ook betaald parkeren, maar dan 
moet het parkeren wel gegarandeerd aanwezig zijn), een mooi, schoon en helder 
winkelcentrum, gelegenheid voor een kopje koffie, toiletten en dergelijke. 

De performance van het centrum 
De doelstelling met betrekking tot bezoekersaantallen was 200.000 personen per 
week. Dit aantal is ook gehaald. 
Ook de doelstelling met betrekking tot de bestedingen is gehaald, en zelfs meer dan 
dat. Tijdens de verbouwingswerkzaarnheden is de omzet van de winkels namelijk 
gestegen. 
Er was geen leegstand geraamd, dit is overeenkomstig de gerealiseerde situatie. Er 
bestaat een lange wachtlijst van potentiele huurders. 
De mutatiegraad is laag en incidentele mutaties, voor zover die voorkomen, liggen 
niet aan het functioneren van het winkelcentrum. 
De gemiddelde huurprijs ligt rond de F 500,- per m2

. De belegger had een goed 
contact met de ondernemers en wilde dat contact ook houden. Om de zittende 
huurders tegemoet te komen in verband met de verbouwing, beeft de belegger huren 
onder het commerciele niveau voor de reeds gehuurde oppervlaktes gerekend Bij de 
herontwikkeling zijn bijna alle huurders in het centrum gebleven en hebben 
uitbreiding in huuroppervlak gekregen. Na tien jaar, bij expiratie van het huurcontract, 
zullen de huren naar het gangbare niveau worden gebracht. Op deze manier is de 
belegger aan de winkeliers tegemoet gekomen. 
Het rendement dat de belegger sinds de herontwikkeling maakt is hoger dan geraamd. 
Het centrum staat in de vastgoedwereld bekend als een succesvol centrum. Tijdens de 
herontwikkeling heeft de HEMA alsnog besloten wel in het centrum te gaan huren. 
Aangezien de plaatsing op zo een moment veel ingewikkelder wordt heeft de HEMA 
zelfs genoegen genomen met een plek op niveau -1. Dit geeft een indicatie van het 
succes van het centrum weer. 
Het Bruto Verbuurbaar Oppervlak van het centrum bedraagt 18175 m2

. Deze 
oppervlakte is exclusief algemene ruimten, passages, voorzieningen, 
bevoorradingsruimten en dergelijke. 
De ontwikkelaar werkt over het algemeen niet met Verkoop Vloer Oppervlak, dit ligt 
aan de winkelier zelf om in te delen, veelal ligt het VVO rond de 70-80 % van bet 
BVO . 

. Het aantal winkels in De Brusselse Poort bedraagt momenteel ongeveer 50. Enkele 
jaren na voltooiing van de verbouwing zijn nog enkele winkelpanden toegevoegd. 

De betrokken partijen 
Ruijters Vastgoed Ontwikkeling heeft in opdracht van de belegger zorg gedragen voor 
de conceptontwikkeling en het verdere projectmanagement. Overigens lag het 
eindrisico bij de belegger. 
Ruijters Commercieel Vastgoed is inmiddels samengevoegd bij Ruijters Vastgoed 
Ontwikkeling en was tevens betrokken bij de conceptvorming. Deze partij fungeerde 
als commerciele makelaar, die voldoende knowhow in huis had, mede over het 
grootwinkelbedrijf, om mee te denken over het brancbe patroon, de trekkers en de 
verdeling daarvan in het winkelcentrum. 
Eigenaar van bet winkelcentrum is Ned Lloyd Pensioenfonds. Deze partij was 
risicodrager voor de herontwikkeling, maar beeft de verdere conceptvorming aan de 
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ontwikkelaar overgelaten. Overigens resulteert de conceptvorming hierbij in 
vlekkenplannen. Van groot belang zijn vooral de financiele haalbaarheidsstudies 
geweest. 
Architectenbureau Hoen uit Maastricht heeft de architectonische uitwerking voor haar 
rekening genomen. Op het moment dat de architecten zijn ingeschakeld was het 
concept reeds gereed. 
Aannemer was M&M Bouw BV uit Sittard. Ruijters Vastgoed Ontwikkeling is een 
van de weinige ontwikkelaars in Nederland die niet gebonden is aan een aannemer, 
waardoor men vrij uit de marktpartijen kan kiezen. De aannemer heeft verder geen 
input bij de conceptvorming. Enkel op gebied van planning tijdens de uitvoering, 
maar dit heeft verder geen invloed op het concept. 
De winkeliersvereniging van de Brusselse Poort was en is een zeer actieve vereniging 
en heeft zeker bij de conceptvorming bijgedragen en input geleverd. De vereniging 
liet bijvoorbeeld jaarlijks door HEAO studenten bezoekersstudies uitvoeren, waardoor 
beter inzicht werd verkregen in de wensen van de klanten. Ook vanuit de winkeliers 
zelf kwam dergelijke input. 
Tenslotte is na de voltooiing van de herontwikkeling RVM, de beheerder van het 
centrum, pas weer bij het winkelcentrum betrokken. RVM behoorde vroeger tot de 
Ruijters groep, maar is inmiddels afgestoten. Deze partij heeft geen invloed gehad op 
de conceptvorming. Enkel op technisch gebied is er enige input door de beheerder 
geleverd op basis van kennis van lopende zaken. 
De belangrijkste partijen met betrekking tot de conceptvorming waren dus de 
ontwikkelaar en de commerciele makelaar. Voor de daadwerkelijke haalbaarheid van 
het project zijn de belegger en de winkeliersvereniging van groot belang geweest. De 
belegger moet uiteraard achter het project staan om het project succesvol te kunnen 
afronden. De winkeliersvereniging heeft vooral bijgedragen tot de goede 
communicatie naar en het overtuigen van de winkeliers alsmede goede communicatie 
naar de consument. Uitgesproken positieve ervaring heeft men met de belegger, de 
architect, die al op basis van positieve ervaring bij een ander project bij de Brusselse 
Poort betrokken is, en de winkeliersvereniging, die opvallend ondernemend is 
geweest. De overige partijen hadden weinig met de conceptvorming te maken, of zijn 
reeds onderdeel van Ruijters Vastgoed Ontwikkeling. 
Wat partijen, waar men in de toekomst wellicht mee samen zou willen werken, betreft 
denkt de heer Jamar vooral aan adviesbureaus als Kolpron en dergelijke. Deze 
bureaus plaatst men echter liever bij wederpartijen zoals gemeenten en andere partijen 
waar men mee samen moet werken. Ruijters Vastgoed Ontwikkeling meent zelf de 
nodige kennis veelal in huis te hebben ( daarvoor is de ontwikkelaar immers 
risicodragend), soms schort het bij andere partijen echter wel aan deze kennis. In een 
dergelijk geval is het meest werkbare om een onafhankelijke partij met een 
adviserende rol in naam van die wederpartij te betrekken. 
De voornaamste doelstelling van de afzonderlijke partijen kan als volgt worden 
omschreven: 
Ruijters Vastgoed Ontwikkeling streefde met dit project in eerste instantie naar 
continu1teit, waarbij echter winst niet uit het oog verloren mag worden. Men zou ook 
in de eerste plaats naar winst kunnen streven aangezien de ontwikkelaar in principe 
niet bij de verdere exploitatie van het object aanwezig is. Na voltooiing van de 
verbouwing kan de ontwikkelaar zijn winst innen, de problemen op de lange termijn 
hebben niets met de ontwikkelaar van doen. (Hierbij kan men denken aan goedkopere 
afwerking, een branchemix die het meeste oplevert, etc.) Een dergelijke instelling zou 
echter wel schadelijk zijn voor de naam van het bedrijf, waardoor de continulteit 
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wordt bedreigd. Daarom zal de ontwikkelaar op veel punten liever in opbrengsten 
inleveren om toch een zo goed mogelijk concept te waarborgen. 
Ook de belegger richt zich op continui"teit. De belegger is een partij die over lange 
termijn het centrum exploiteert en is gebaat bij continui"teit, niet zozeer winst op korte 
termijn. Dit is ook de reden dat de belegger voor de zittende huurders een 
schappelijke huurprijs na renovatie heeft aangeboden. Het heeft geen nut voor de 
belegger om op korte termijn hoge huren te innen, als dit op lange termijn betekent 
dat enkele winkeliers het hoofd niet boven water kunnen houden. Dan komt het 
winkelcentrum als het ware in een neerwaartse spiraal terecht. Een goede branche mix 
en goed lopende winkels zijn essentieel voor een succesvol winkelcentrum. Zodra het 
slechter gaat met een deel van het centrum, heeft dit een negatieve invloed op de rest 
van het centrum. Het was voor de belegger mogelijk geweest om het winkelcentrum 
met meer oppervlak uit te breiden dan is gebeurd. De belegger heeft hier om meerdere 
redenen echter niet voor gekozen. Als eerste moet een belegger zijn kapitaal spreiden. 
Vastgoed is slechts een fractie van de investeringen van Ned Lloyd. Van deze 
vastgoedportefeuille neemt de Brusselse Poort een groot aandeel in beslag. Door nog 
meer van het beschikbare kapitaal in hetzelfde winkelcentrum te steken, wordt de 
risicospreiding slechter. Om deze reden heeft Ned Lloyd een investeringsplafond 
ingesteld. Een tweede reden om niet nog verder uit te breiden was dat men bang was 
de huidige 'formule' te riskeren door nog meer winkels toe te voegen. Bij de 
herontwikkeling zijn niet veel nieuwe winkels aan het centrum toegevoegd. De 
zittende huurders hebben vooral uitbreiding in hun oppervlakte gekregen. Door een 
aanzienlijk aandeel winkels aan het centrum toe te voegen, zou men het risico lopen 
dat een of meerdere daarvan niet goed zouden lopen. Als dat het geval was geweest, 
zou het hele winkelcentrum in performance omlaag zijn gegaan, omdat een slechte 
uitstraling aan een zijde van het winkelcentrum tevens bezoekers naar de andere zijde 
afstoot. 
De winkeliers kunnen naar twee voomaamste doelstellingen worden ingedeeld. De 
kleinschalige winkeliers zullen bij de herontwikkeling vooral naar verbetering van de 
winst streven, terwijl de grootwinkelbedrijven zich in eerste instantie meer op 
continulteit richten. 
Bij beschouwing van het integrale winkelcentrum met de bijbehorende partijen kan 
tevens continui"teit als hoofddoelstelling worden aangemerkt. De belegger drukt de 
grootste stempel op het beleid van het integrale winkelcentrum, deze is per slot van 
rekening de eigenaar. 

De winkeliersvereniging functioneerde dusdanig goed, dat men bij nieuwe projecten 
die vereniging als voorbeeld heeft gebruikt. Bij de herontwikkeling van de 
Helftheuvelpassage in Den Bosch heeft men de zittende winkeliers meegenomen naar 
de Brusselse Poort, niet alleen om het resultaat te bekijken, maar vooral ook om met 
de winkeliers aldaar te praten. Dit bevoordeelt het vertrouwen en de 
geloofwaardigheid van de ontwikkelaar. Deze twee winkeliersverenigingen werken 
nu nog af en toe samen, in de zin dat ze promotionele acties van elkaar lenen etc. 

Distributie Planologisch Onderzaek 
De heer Jamar hecht niet erg veel waarde aan berekeningen als het Distributie 
Planologisch Onderzoek. Veel is gebaseerd op aannames, waardoor een groot bereik 
aan uitkomsten mogelijk is. Als bijvoorbeeld de aanname over het niveau van het 
aantal te binden klanten met een tiende procent wordt verhoogd, is er meteen een 
ruimteverhoging mogelijk van duizend vierkante meters. De heer Jamar ziet dat soort 
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berekeningen enkel als hulpmiddelen om ongeveer de ruimte in te schatten. Daarna 
moet men verder kijken naar de werkelijke situatie waar men zich in bevindt en 
daarop inspelen. Meer oppervlakte hoeft bijvoorbeeld niet meer verkopen te 
betekenen, het kan ook op basis van kwaliteitsverhoging van de winkelgelegenheid 
ingepland zijn. Bovendien gaat het DPO uit van een beschermend karakter van wat er 
al aanwezig is, in plaats van een meer integrale perceptie van de mogelijkheden. 

Restricties of obstakels tijdens de conceptvorming 
Een van de uitgangspunten van de conceptvorming was het feit dat het winkelcentrum 
in die vorm met die functie zou voortbestaan. In feite was reeds gesteld dat het enkel 
om een uitbreiding van het reeds bestaande aanbod zou zijn. Heel kortstondig is wel 
ter sprake geweest, vooral in het kader van stedenbouwkundige plannen van de 
gemeente, om het hele winkelcentrum te verplaatsen naar de locatie van het oude 
ziekenhuis aan de overzijde en op de plaats van het winkelcentrum een andere functie, 
namelijk woningbouw, te realiseren. Op basis van financiele haalbaarheid is dat plan 
vrij snel af gevallen. 
Ned Lloyd heeft niet als vereiste om in vastgoed werkzaam te zijn. Vastgoed is maar 
een onderdeel van de portefeuille, waar de Brusselse Poort een groot onderdeel van 
vormt. Als er op dit gebied een restrictie zou gelden, dan is het wel het hiervoor 
genoemde investeringsplafond en niet een vereiste om in vastgoed werkzaam te zijn. 
Wat Plaats betreft is wel voor Ruijters Vastgoed Ontwikkeling het Zuiden het 
hoofdwerkgebied. Men werkt niet alleen in Limburg, maar ook in Belgie en Brabant. 
Verder is men echter ook wel in de rest van het land werkzaam. Wat winst betreft is 
wel door de belegger de vereiste van een bepaald rendement samen met een 
investeringsplafond vastgesteld. Niet dat het rendement zo hoog mogelijk moet zijn, 
maar op basis van analyses als een kosten - baten analyse stelt men wel bij bepaalde 
investeringen vereisten aan de opbrengsten. 
Vereisten aan omzetgroei werden in feite vooral door de kleine ondernemers gesteld. 
Wat bezoekersaantallen werden vereisten van ongeveer 200.000 bezoekers per week 
gesteld. De verblijfstijd wilde men met het concept graag verhogen. Er is een 
prognose van omzetgroei gesteld op 15 tot 20 %, dit is ook gehaald. 
Wat het bestemmingsplan betreft heeft men een artikel 19 procedure gestart om het 
bestemmingsplan aan te kunnen passen. Met betrekking tot milieubeheer is men wel 
op enigszins vuile grond gestuit, maar dit heeft verder weinig obstakels met zich 
meegebracht. 
De huurwetgeving heeft geen obstakel gevormd. Ruimte daarentegen is 'altijd' een 
beperking bij de mall. De visie toen het winkelcentrum ontwikkeld werd, was bij de 
herontwikkeling reeds achterhaald, waardoor nieuwe ruimtewensen zich voordeden. 
Men probeert ruimtebeperkingen ook wel door middel van meervoudig grondgebruik, 
zoals ondergronds parkeren, te omzeilen. Hoewel bij de herontwikkeling nog niet geld 
beschikbaar was voor een dergelijke oplossing, is dit wel voor de nabije toekomst 
gepland. Bevoorrading heeft men zoveel mogelijk intern verwerkt, om de schil van 
het centrum aantrekkelijk te maken. De grote 'vervuilers' zitten rechtstreeks aan 
bevoorrading verbonden, terwijl de overige winkeliers via gangen en, in sommige 
gevallen, de passages de winkel bevoorraden. 
Communicatie heeft geen beperkingen opgeleverd. Met name door de inbreng van de 
winkeliersvereniging, die het promotieplan verzorgt, is de communicatie zeer goed 
verlopen. Ook tijdens de verbouwing verliep de communicatie naar en met de klant 
goed. Door bijvoorbeeld een door het centrum rondrijdende clown als klaagbaak in te 
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stellen, kon ook de klant op een soepele wijze zijn klachten kwijt. Verder heeft de 
vereniging veelvuldig de pers opgezocht en veel promotionele acties georganiseerd. 
Knelpunten wat betreft bereikbaarheid waren de ontsluiting tussen de begane grand 
en de -1 verdieping; veel mensen wisten v66r de herontwikkeling niet eens van het 
bestaan van een dergelijke verbinding af. Ook nu nog blijft een dergelijke ontsluiting 
een situatie om goed in de gaten te houden. Parkeren vormde en vormt nog steeds een 
knelpunt. Men heeft een compromis met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen 
moeten sluiten. Er bestaan nu plannen om ondergronds parkeren aan het centrum toe 
te voegen. 
Wat klimaat betreft heeft men gesteld dat deze niet meer dan 5 graden boven de 
buitentemperatuur mag liggen. Het winkelcentrum is een niet geconditioneerde ruimte 
(dus geen verwarming of koeling), om de servicekosten te drukken. Hierdoor heeft 
men met behulp van natuurlijke ventilatie en op drie plaatsen mechanische afzuiging 
voor het gestelde binnenklimaat zorg gedragen. 
Wat toegankelijkheid betreft moest men het doen met een terrein en bestaand 
winkelcentrum met veel niveauverschillen. 
Met betrekking tot andere vormen van recreatie heeft men geen concurrentie 
ge'identificeerd. Destijds speelde die vorm van leisure niet mee bij de conceptvorming 
van het winkelcentrum. Ook onderzoeken onder klanten gaven niet aan dat er 
behoefte was aan dergelijke vormen van recreatie in het winkelcentrum. Nu nog 
ervaart men onder de klanten geen behoefte aan vormen van recreatie als attracties en 
pretpark gerelateerde activiteiten. Wellicht dat e-tail en extra horeca als aanvulling 
voor het centrum zouden kunnen dienen, hoewel deze leisure in wijkwinkelcentra als 
de Brusselse Poort aan maxima is gebonden. Speelautomaten en dergelijke vormen 
van leisure kunnen het beste in de winkelfuncties zelf verweven warden. 
Op gebied van concurrentie in de vorm van detailhandel heeft men duidelijk 
beperkingen ondervonden van het kemwinkelapparaat. De binnenstad van Maastricht 
is het recreatieve winkelcentrum bij uitstek. De aanwezigheid hiervan heeft 
beperkingen gesteld aan het hele niveau van mode in de Brusselse Poort. De 
gesignaleerde behoefte aan hoogwaardige herenmode, bijvoorbeeld, kon door gebrek 
aan draagvlak niet aan voldaan warden. Het algemene niveau van mode in het 
centrum ligt in het midden en midden min segment ten gevolge van de aanwezigheid 
van het kemwinkelapparaat. 
Perifere detailhandel in de vorm van de K wantum was een van de aanleidingen om 
herontwikkeling van het centrum te overwegen. De K wantum wilde zich nabij het 
centrum vestigen. Hoewel men vastgesteld had dat de vestiging van de Kwantum 
geen negatieve gevolgen voor het winkelcentrum met zich mee zou brengen, heeft 
men besloten verder dan dat te kijken. Men heeft bepaald dat de toevoeging van de 
Kwantum aan het centrum extra trekkracht met zich mee zou brengen. Hiermee was 
de invulling van de K wantum een van de uitgangspunten van het concept. 
Ook concurrerende ontwikkelingen in Belgie dreigden sterke beperkingen aan het 
concept van de Brusselse Poort te stellen. Er bestonden plannen om in Genk, in 
Belgie, een winkelcentrum, Phoenix genaamd, met een omvang van 200.000 m2 te 
ontwikkelen. Pas na deze plannen zijn Belgische steden gebundeld gaan protesteren 
tegen dergelijke ontwikkelingen. Deze concurrentie is bij een bedreiging gebleven, 
wat echter wel een risico bij de planvorming met zich mee heeft gebracht. 
Op basis van een haalbaarheidsanalyse bepaalt men de beste strategie. Hoewel bij 
hogere investeringen eenzelfde of hoger rendement wellicht mogelijk was geweest, 
heeft men in verband met het eerdergenoemde investeringsplafond er niet voor 
gekozen het maximale mogelijke oppervlakte toe te voegen. 
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Het proces van conceptvorming heeft anderhalf jaar in beslag genomen. Dit proces 
omvat het vlekkenplan en instemming van de belangrijkste partijen. Het daarop 
volgende proces, dat het overtuigen van en schipperen tussen alle winkeliers, het 
voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het verkrijgen van de bouwvergunning 
omvat, heeft ongeveer een jaar geduurd. 

Doelgroepen 
Met betrekking tot segmentatiecriteria en doelgroepen zijn voor zowel de Brusselse 
Poort, als de Helftheuvelpassage in Den Bosch geen segmenten onderscheiden. Beide 
centra hebben in eerste instantie een buurtverzorgende functie. Bij de Brusselse Poort 
was een eigentijdse uitstraling een van de uitgangspunten, maar men heeft geen 
marktonderzoek verricht. Extra wensen van de klant met betrekking tot branchering 
heeft men gedestilleerd uit de jaarlijkse HEAO onderzoeken onder de bezoekers en 
inbreng van de winkeliersvereniging. Wel zijn de Belgische bezoekers een belangrijke 
groep bezoekers, ongeveer 15 % van de bezoekers behoort tot deze groep. Dit kan 
wellicht als een van de doelgroepen onderscheiden worden. In andere projecten komt 
doelgroepbepaling wel in enige mate voor. Doelgroepen daarbij zijn bijvoorbeeld de 
jeugd, mensen tot de dertig of oudere bezoekers, waardoor de nadruk ligt op een 
hogere kwaliteit. 
Een van de doelgroepen die men wellicht zou willen aanspreken zijn jongeren die op 
zichzelf wonen. Door middel van het aanbieden van faciliteiten op gebied van e
commerce en een afhaal service punt zou men deze groep aan willen spreken. 
Men heeft reeds klantenpasjes om punten mee te sparen, in de toekomst zou de klant 
deze punten wellicht tevens kunnen gebruiken om de parkeergarage en dergelijke mee 
te betalen. 

(cone re et) Product - elementen uit het aanbod 
De huurdermix was reeds aanwezig en is bij de herontwikkeling intact gebleven. De 
zittende huurders zijn in het centrum gebleven, hoewel de routing en plaatsing van 
trekkers wel bij het concept zijn meegenomen. Bij routing en plaatsing van trekkers 
probeert men de trekkers dusdanig te plaatsen dat alle winkeliers profijt van de 
klantenstromen ondervinden. Hoewel wel eens beweerd wordt dat functioneel 
winkelende consumenten niet aan impulsaankopen op weg naar de betreffende winkel 
doen, is dit niet de ervaring bij de Brusselse Poort. Men heeft dan ook in het contract 
van de Albert Heijn verwerkt dat een directe ingang tot de winkel van buitenaf niet is 
toegestaan. Wellicht dat in de avonduren zoiets in de toekomst wel mogelijk zou 
moeten zijn, aangezien de gesloten uitstraling van de rest van het centrum een 
negatief effect zou kunnen hebben. 
Met betrekking tot niet-huurder gerelateerd vermaak kunnen zaken als modeshows, 
aquaria, exposities en dergelijke genoemd worden. Deze activiteiten en elementen zijn 
allemaal het initiatief van de winkeliersvereniging en hiervoor zijn bij de 
herontwikkeling zoveel mogelijk voorzieningen getroffen. De heer Jamar benadrukt 
het belang van dynamiek met betrekking tot deze elementen. Zodra de elementen 
langere tijd in dezelfde vorm aanwezig zijn, worden het statische elementen, die niet 
extra door de klant gewaardeerd worden. Om deze varierende vormen van vermaak te 
faciliteren moet men bij de conceptvorming proberen zoveel mogelijk flexibiliteit in 
het centrum te verwerken. Hierbij kan men denken aan elektriciteitspunten, 
aanvullende terrasvoorzieningen, riolering en waterleidingen op verschillende 
plaatsen, zodat ad-hoc activiteiten mogelijk zijn. Een andere leisure activiteit in de 
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Brusselse Poort is bijvoorbeeld de expositie van de duurste auto van Europa. 
Belangrijk is dat men de bezoeker blijft verbazen. Graag zou men in de Brusselse 
Poort ook elementen als videoschermen willen toevoegen. 
Voor zaken als een bioscoop, een pretpark of dergelijke attracties, bowling, 
schaatsbaan, zwembad, etc. ziet de heer Jamar geen plaats of markt in de Brusselse 
Poort. Wel zijn zaken als spelautomaten, biljart, internet, painball, fitness en 
dergelijke mogelijk commercieel in een winkelcentrum te exploiteren. Deze zaken 
verschijnen veelal enkel waar een winkel is vertrokken. Echter deze functies zijn 
eerder gewenst vanuit een stedenbouwkundig perspectief dan een commercieel 
perspectief. In hoeverre deze zaken effect hebben op het winkelbezoek durft de heer 
Jamar niet te zeggen. Deze zaken zijn eerder nuttig in de vorm van bedrijvigheid 
buiten winkeltijden dan een extra omzetverhoging in het winkelcentrum. 

Plaats - elementen uit het aanbod 
In de Brusselse Poort bevinden zich een ruimte voor babyverzorging, een 
kinderspeelhoek, 686 parkeerplaatsen, toiletten, een goede structuur van vervoer 
alsmede lay-out en info-zuilen voor de toegankelijkheid. 
Zaken als kinderopvang zullen in de toekomst wel aan de Brusselse Poort worden 
toegevoegd, maar dan wel in combinatie met omliggende functies en niet alleen ten 
behoeve van de Brusselse Poort. Kinderopvang wordt ook steeds vaker commercieel 
bedreven en zal dus ook steeds meer commerciele huren kunnen betalen. 
Met zaken als een boodschappenservice, boodschappendragers en hulp bij parkeren 
zijn reeds experimenten uitgevoerd. Dit zijn diensten die men in de toekomst samen 
met een bezorgservice thuis wel denkt aan te gaan bieden. 
Een informatiebalie of concierge heeft men niet in verband met de kosten, maar er 
lopen in de Brusselse Poort wel herkenbare huismeesters rond. Daamaast heeft men 
infozuilen in het centrum staan. 
De Brusselse Poort biedt geen kluisjes aan de klant aan. Men heeft kort gedacht over 
het plaatsen van diepvrieskluisjes bij de Albert Heijn, zoals in Rotterdam in het 
centrum is gebeurd. Gezien de functie van het winkelcentrum, dat daarvoor toch 
teveel op boodschappen is gericht, is dit niet doorgevoerd. 

Consumentenonderzoeken 
Jaarlijks worden er door HEAO studenten klantenonderzoeken verricht, die bij de 
conceptfase ook mee zijn genomen op punten als branchering, het gebruik van 
entrees, en de bereikbaarheid. Men heeft met betrekking tot consumentenonderzoeken 
geen gebruik van adviesbureaus gemaakt. 
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Brusselse Poort, Maastricht 
Samenvatting interview met dhr. Zeguers, centrummanager Brusselse Poort, 
Maastricht 

Recreatief winkelen en de Brusselse Poort 
De heer Zeguers denkt dat de tendens van scheiding tussen het recreatieve en het 
functionele winkelen door zal zetten. De Brusselse Poort is een mix van functioneel 
en recreatief winkelen, men wil zich steeds meer op het recreatieve winkelen gaan 
richten. Bijvoorbeeld door middel van de expositieruimte waar bijna maandelijks 
nieuwe exposities te bezoeken zijn. Deze exposities kunnen zo'n 800 bezoekers per 
dag trekken. Hoewel wellicht de aanwezigheid van exposities voor een enkele 
bezoeker de doorslag zal geven om naar de Brusselse Poort te komen, schat de heer 
Zeguers in dat dit over het algemeen geen hoge trekkracht met zich meebrengt. Een 
van de belangrijkste elementen wat trekkracht betreft is toch wel parkeergemak. Een 
Blokker bijvoorbeeld verkoopt in de Brusselse Poort veel meer artikelen van 
aanzienlijke omvang dan de vestigingen in de binnenstad van Maastricht. 
De heer Zeguers beschouwt de Brusselse Poort als een stadsdeelcentrum. De 
bezoekersaantallen zijn zo'n 160.000 bezoekers per week. Een groep, zoals een gezin, 
dat samen het centrum bezoekt wordt als een bezoeker geteld. 

Ondanks de aanwezigheid van het primaire recreatieve winkelcentrum, de binnenstad 
van Maastricht, wil men de Brusselse Poort verder in de richting van het recreatieve 
winkelen ontwikkelen. Hiervoor moet men met goede creatieve promotionele ideeen 
komen. Als voorbeeld noemt de heer Zeguers het idee dat hij nog aan het uitwerken is 
om plaatselijke politici de gelegenheid te bieden maandelijks in het centrum met de 
bevolking in contact te komen. Een dergelijk idee ontstaat niet op basis van 
klanteninformatie of enquetes, maar vanuit de ervaring van het centrummanagement. 
Belangrijke aspecten bij het concept voor de herontwikkeling van de Brusselse Poort 
zijn een extrovert karakter en veel licht en lucht om de bezoeker zich prettig te laten 
voelen. Daarnaast was ook een gezonde mix tussen grootwinkelbedrijven of ketens en 
individuele winkeliers van belang. Vooral die laatste groep mag niet uit het oog 
verloren worden. De aanwezige winkelmix was deels op basis van wat de klanten te 
kennen gaven in de branche mix te missen aangepast, zoals toevoeging van een 
lingeriezaak en een parfumerie. 

De heer Zeguers is voorstander van omzethuren. Dit beschouwt hij als de meest 
eerlijke manier van verhuren. Wel is het van belang dat de ondernemer zelf kan 
kiezen of hij aan de ornzethuren wil meedoen. Bij een dergelijke regeling denkt hij 
dan aan huren gerelateerd aan je winstpercentage, niet je omzet. Vooral 
grootwinkelbedrijven hebben hieraan veelal geen behoefte. Hij denkt dat dit in de 
toekomst wel bespreekbaar zal worden voor grote beleggers. 

Segmentering en doelgroepen 
In eerste instantie is als doelgroep het directe verzorgingsgebied van belang. Daarna 
spelen vooral de segmentatiecriteria inkomensklasse en leeftijd. Leeftijd valt vaak 
samen met de wijk waar men woont. Het directe verzorgingsgebied omvat vooral 
oudere mensen, in de leeftijdscategorie van 55 plus met een inkomen iets onder 
modaal. Het eigen huizenbezit is hier laag en het opleidingsniveau is algemeen niet 
meer dan maximale middelbare school. Men is nu echter ook in de directe omgeving 
nieuwe wijken aan het bouwen, waar de leeftijd automatisch veel lager ligt, tevens ligt 
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hier het eigen huizenbezit hoger. Deze groepen komen ook naar de Brusselse Poort. 
Met betrekking tot promotie distribueert men zeer selectief een reclame boekje dat 
gericht is op de welgestelde bezoeker. Hier staan de wat duurdere aanbiedingen in. De 
bezoekers waar deze promotie vooral op gericht is zijn de inwoners van de 
villawijken rondom Maastricht en de zogenaamde Nederlandse Belgen, een groter 
verzorgingsgebied dus. Naast de genoemde doelgroepen richt men zich tevens op 
minder validen. Deels valt dit samen met de oudere groep die zich in de directe 
omgeving van het centrum bevindt, maar men doet ook aan promotie bij 
verzorgingstehuizen. 
Men richt zich dus voornamelijk op drie groepen, de minder kapitaalkrachten die in 
de directe omgeving wonen, de hogere inkomens die op een grotere afstand (8 - 15 
km) van het centrum wonen en tenslotte de minder validen in verzorgingstehuizen. De 
branche mix trekt ook de hogere inkomens zeer zeker aan. Opvallend is dat veel 
winkeliers uit de binnenstad hun winkel, die van oudsher in de binnenstad gevestigd is 
geweest, graag naar de Brusselse Poort zouden verhuizen. De Brusselse Poort heeft 82 
aanvragen van dergelijke winkeliers liggen. Reden hiervoor is veelal de hoge 
huisvestingskosten die in de binnenstad gelden. 
Een moeilijke, maar wel gewilde doelgroep zijn de tweeverdieners van rond de dertig. 
Deze mensen komen toch vooral functioneel winkelen en zijn verder moeilijk voor 
andere activiteiten te vangen. Ze doen niet mee aan een manifestatie en komen niet 
naar de exposities. 
Studenten zijn geen aantrekkelijk segment: ze hebben geen hoge bestedingen en 
komen vooral 's avonds. Ze doen dus niet mee aan de manifestaties overdag. Naar 
huishoudenssamenstelling wordt niet gesegmenteerd. 
Op geslacht wordt veelal niet gesegmenteerd. Met betrekking tot promotionele acties, 
zoals manifestaties, is echter wel enige segmentatie op geslacht terug te vinden. Op 
manifestaties met betrekking tot voetbal of auto's komen toch vooral mannen af. 
Auto's en motoren spreken mannen zeer sterk aan. Men besteedt in de Brusselse Poort 
dan ook veel aandacht aan dergelijke promoties, zoals het showen van een nieuw 
model auto. Het aanspreken van de mannen is van belang omdat verveelde mannen 
hun winkelende vrouwen wel eens opjennen. Door de mannen te vermaken ontstaat er 
meer rust. Omdat vrouwen over het algemeen het winkelen zelf als vermaak ervaren 
is er iets meer aandacht voor de mannen in de vorm van promoties dan voor de 
vrouwen. Specifiek voor vrouwen zijn dergelijke manifestaties minder belangrijk, het 
is juist de man die vermaakt moet worden, zodat zijn vrouw rustig kan winkelen. 
Zo'n 15 % van de bezoekers is Belgisch. Voor deze groep is zorg gedragen dat men in 
het centrum met Belgisch geld kan betalen en dat de gehanteerde koers aantrekkelijk 
is. Verder heeft men bijvoorbeeld tijdens de promotie voor het EK voetbal ook 
Belgische vlaggen opgehangen, dit zijn zaken die wel degelijk door de Belgische 
bezoekers gewaardeerd worden. 

Er zijn geen segmenten in het centrum vastgesteld die niet van tevoren als doelgroep 
waren aangemerkt. Alle doelgroepen zijn van tevoren beredeneerd en blijken ook 
daadwerkelijk naar het centrum te komen. De heer Zeguers kan geen segmenten 
noemen die in de toekomst belangrijker zullen gaan worden. Wel zal het virtuele 
winkelen belangrijker gaan worden. Echter, gezien het feit dat men altijd behoefte zal 
blijven houden aan sociale contacten, zal men toch nog naar het winkelcentrum 
komen. Het sociale aspect, de ontmoetingsplaats, is dan ook een belangrijk punt waar 
de Brusselse Poort zich nog sterker op wil gaan richten. 
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Doe lg roepprofielen 
De vertaalslag van de verzamelde gegevens over de doelgroepen naar het 
daadwerkelijke aanbod wordt vooral gemaakt op basis van ervaring. Het bestuur 
vergadert iedere week. Promotieplannen worden anderhalf jaar van tevoren gemaakt. 
Hierbij kijkt men vooral naar welke activiteiten en evenementen in het komende jaar 
allemaal gaan plaatsvinden. Belangrijk hierbij is ook welke doelgroepen door welke 
evenementen aan zullen worden gesproken, zodat het winkelcentrum daarop in kan 
spelen. Een voorbeeld van een dergelijke promotie is een landenweek, met als thema 
Hongarije of Frankrijk. Als men dan een wijnproeverij door Franse boeren 
organiseert, dan komen alleen de bezoekers uit de rijkere buurten, de directe buurten 
worden daardoor niet aangetrokken. Ook als er een kookmanifestatie met Cas Spijkers 
wordt georganiseerd, waarbij men een eigen kerstmenu kan vaststellen, komen vooral 
de zogenaamde bovenmodalers naar het centrum. Op dergelijke manifestaties komen 
ook de moeilijk bereikbare tweeverdieners af. De tweeverdieners zijn vooral met 
zaken gerelateerd aan verfijning van food of drank te trekken. 
Deze promoties zijn vooral in de vorm van manifestaties om bepaalde doelgroepen te 
trekken. Wat betreft permanentere zaken als bouwkundige elementen is de aanpak wat 
algemener. Als belangrijke punten noemt de heer Zeguers het parkeren, het overdekte 
winkelen, gezelligheid en drempelloosheid (gehandicapten hebben in de binnenstad 
vaak veel moeite om een winkel binnen te komen). 
Punten die uit de ideeenbus naar voren zijn gekomen zijn bijvoorbeeld het volume 
van de muziek in het centrum of de gladheid van de vloeren. Gebleken is echter dat 
deze opmerkingen veelal niet erg bruikbaar zijn in verband met tegenstrijdige 
opmerkingen en dergelijke. Vanuit de klanten zijn weinig bruikbare punten 
aangedragen. Op basis van enquetes heeft men wel de branche samenstelling 
aangepast. Verder gaat men nu ook stappen nemen om punten die genoemd zijn, zoals 
de omvang van het centrum en het aantal parkeerplaatsen, aan te passen. Het 
winkelcentrum zal uitgebreid gaan worden met 50 winkels en 400 parkeerplaatsen. De 
plannen zijn niet verder dan de tekentafel. De daadwerkelijke uitbreiding van het 
centrum zal pas over zo'n vijf jaar van start gaan. 
Inmiddels heeft men reeds de gemeente weten te overtuigen. In eerste instantie was de 
gemeente bang dat de binnenstad en buurtwinkelcentra van een dergelijke uitbreiding 
teveel concurrentie zouden ondervinden. De heer Zeguers is er altijd voorstander van 
geweest om de noodlijdende speciaalzaken uit de buurtwinkelcentra naar de Brusselse 
Poort te verplaatsen, om in de buurtcentra meer ruimte vrij te maken voor de gewilde 
supermarkten. Voor de Brusselse Poort zijn de speciaalzaken juist een essentieel 
onderdeel van de huurdersmix. 

De indeling naar Product, Plaats, Prijs en Promotie met bij Product de onderverdeling 
naar sfeer, afwerking en vermaak en bij Plaats de onderverdeling bereikbaarheid, 
comfort en faciliteiten vindt de heer Zeguers logisch klinken. Als belangrijk zou de 
heer Zeguers vooral punten als afwerking, uitstraling, schoonmaak en versiering 
bestempelen. De kerstversiering van de Brusselse Poort was het afgelopen jaar een 
van de beste van heel Zuid Nederland. Er zijn veel mensen specifiek om deze 
versiering naar de Brusselse Poort komen kijken, ook mensen die nooit eerder naar 
het centrum waren geweest. Hier is dan ook in de reclame uitingen van het centrum 
buiten de regio veel aandacht aan besteed. Reclame uitingen buiten de regio bereiken 
heel Zuid Limburg. Essentieel met betrekking tot versiering is dat het vaak moet 
veranderen. 
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Een van de belangrijkste punten in het winkelcentrum vindt de heer Zeguers toch de 
sociale sfeer. De architectuur werkt ook zeker mee aan de sfeer. Men heeft gekozen 
voor een architectuur dat een idee geeft van geborgenheid onder glas, zodat men niet 
afhankelijk is van het weer, maar toch een bepaalde openheid, zodat de ruimte niet 
benauwend werkt. De keuze m.b.t. architectuur valt echter niet te herleiden op een 
bepaalde doelgroep. 
Horeca is een belangrijk element, dat ook steeds belangrijker wordt. Horeca is toch 
ook voor een deel gericht op de mannen die in het centrum kunnen wachten totdat de 
vrouw klaar is met winkelen. Ook gaat men vaker na een avond winkelen samen uit 
eten in het centrum. 
Wat betreft afwerking wordt vooral de modeme uitstraling gewaardeerd (zoals 
toepassen van marmeren zuilen en roestvrij staal). De uitstraling moet echter niet te 
luxe zijn, omdat dit dan met te duur wordt geassocieerd. Het straatmeubilair is bewust 
simpel gehouden om niet uit te lokken dat het vemield of beschadigd wordt. 
De toiletten worden streng bewaakt, zijn betaald en hebben blauw licht om junks af te 
stoten. Men heeft in de Brusselse Poort altijd zeer duidelijk junks geweerd. De 
bewaking profileert zich dan ook duidelijk. 
Architectuur naar buiten toe is ook niet op een bepaalde doelgroep gericht. 
Recreatieve functies als de expositieruimte zijn als spontaan idee begonnen. Toen 
bleek dat de functie bij het publiek aansloeg heeft men de functie een eigen plaats in 
het centrum gegeven. De expositieruimte wordt gratis aangeboden, niet alleen aan 
professionele kunstenaars, maar ook amateurskunstenaars, verenigingen en dergelijke. 
Ook de aquaria zijn als spontaan idee ontstaan. Als je iets wat leeft wilt laten zien 
kom je al snel op vissen uit. De aquaria zijn vooral op kinderen gericht. Ze zijn al 
sinds 1994 in het centrum aanwezig en behoren dan ook tot de permanente elementen 
van het centrum. Overigens is het onderhoud hiervan erg kostbaar. Er zijn tevens 
enkele planten in het centrum. 
Daarnaast heeft men als promotie eens Japanse modeltuinen in het centrum 
aangelegd, een zeer succesvolle actie. De tuin viel onder het thema van de Japanse 
week, waarbij ook theeceremonies zijn uitgevoerd. De heer Zeguers vindt het van 
groot belang dat de bezoekers steeds weer met andere culturen worden 
geconfronteerd. Dergelijke promoties trekken wederom vooral de bovenmodalers uit 
de regio. Een carnavals- of voetbal manifestatie echter trekt vooral bewoners uit de 
directe buurt. 
De verbouwing zelf heeft ook als recreatie gefungeerd. In tegenstelling tot de meest 
verbouwingen heeft de Brusselse Poort tijdens de verbouwing geen daling, maar juist 
een stijging in omzet (gemiddeld 5 % ) kunnen genereren. Belangrijk hierbij was dat 
de bezoekers zeer goed over de werkzaamheden ge'informeerd werden en ook konden 
komen kijken. Alle doelgroepen werden door deze vorm van recreatie getrokken. Men 
identificeerde zich met het winkelcentrum en was dan ook ge'interesseerd in wat er 
allemaal mee ging gebeuren. 
Het gevoel van saamhorigheid is vooral van belang voor de eigen winkeliers. Men 
moet inspraak hebben en onderling veel communiceren. Vooral de communicatie 
tussen individuele winkeliers en grootwinkelbedrijven verloopt vaak moeizaam en 
moet dus goed ondervangen worden. Hiermee creeer je ook een goede sfeer in het 
hele centrum, ook voor de bezoekers. 
De heer Zeguers kan uit eigen ervaring constateren dat het trekken van mensen naar 
het centrum en het vermaken van deze mensen een positieve invloed heeft op de 
verkoopcij fers. 
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Elementen in de Brusselse Poort 
Bij de komende uitbreiding zou de heer Zeguers graag twee of drie centrale pleinen 
aan het centrum toegevoegd zien, waar manifestaties kunnen plaatsvinden. 
Momenteel vinden manifestaties op het centrale plein en op een overdekte centrale 
ruimte buiten plaats. 
Tevens zou de heer Zeguers graag een activiteitenplaats voor kinderen aan het 
centrum toegevoegd zien. Momenteel bevindt zich in het centrum enkel een soort 
ballenbak in de Albert Heijn. Er is behoefte aan kinderopvang. Deels wordt dit 
ondervangen door de ballenbak bij de Albert Heijn, maar er is geen bewaking. 
Grootste probleem bij kinderopvang blijft de juridische aansprakelijkheid als een kind 
door een antler persoon wordt meegenomen bijvoorbeeld. Kinderopvang blijft een 
kostbare faciliteit. Er zijn wel voldoende bezoekers met jonge kinderen met behoefte 
aan een dergelijke faciliteit. Men wil wel een winkelwagen gaan invoeren, waarbij de 
voorkant op een auto lijkt waarin de kinderen ook kunnen 'meesturen', om de 
kinderen mee te vermaken. Winkelwagens met speciale kinderzitjes zijn reeds 
aanwezig in het centrum. Verder verzorgt men kindervoorstellingen als tovenaars en 
clowns in het centrum, hier komen veel kinderen op af. 
Qua bereikbaarheid is een goede bewaakte fietsenstalling voomamelijk voor de direct 
omwonenden erg belangrijk. Van een parkeerdienst was enkel tijdens de verbouwing 
sprake, nu is daar geen behoefte meer aan. Er is een tijdelijk project geweest, waarbij 
de boodschappen thuis konden worden bezorgd, maar dat is mislukt. 
Pakketdragers zijn er niet echt, maar individuele winkels geven wel te kennen dat 
bezoekers om assistentie bij het dragen van de boodschappen kunnen vragen. Ook is 
van een cadeau inpakbalie geen sprake, dit verzorgen de winkels liever zelf. 
Voor de groep minder validen zijn er rolstoelen beschikbaar in het centrum. Er is geen 
algemene informatiebalie in het centrum. Bij de ClOOO en de Albert Heijn zijn wel 
dergelijke balies waar men ook andere informatie kan vergaren. 
Wat klimaat betreft loopt men tegen het probleem van het verschil in ervaring tussen 
de winkelier en bezoeker. De winkelier heeft liever een hogere temperatuur, terwijl de 
bezoeker, die van buiten komt en veelal zijn I haar jas nog aan heeft het dan al snel te 
warm krijgt. Verdere verschillen in voorkeuren tussen doelgroepen op gebied van 
klimaat kan de heer Zeguers niet aangeven. 
Met betrekking tot bewaking waarderen mensen over het algemeen de aanwezigheid. 
Een enkeling voelt zich ongemakkelijk door de aanwezigheid van bewakers. Vooral 
gezien de toegenomen agressiviteit tegenover winkelpersoneel is bewaking echter 
essentieel. Men zou de bewaking zelfs graag uitbreiden. 
De heer Zeguers zou vooral het recreatieve gedeelte van de Brusselse Poort graag 
uitbreiden. Ook een faciliteit om verenigingen de mogelijkheid te geven zich te 
profileren zou welkom zijn, hierbij kan men denken aan munten- of postzegelbeurzen. 
De heer Zeguers ziet onder de bezoekers geen behoefte aan een bioscoop, wellicht als 
het centrum uitgebreid is dat hier draagvlak voor zou zijn. Aan een pretpark is geen 
behoefte, enkel vermaak voor de kinderen. Een bowlingbaan en zwembad bevinden 
zich vlakbij het centrum, daar is dus ook geen draagvlak voor in het centrum. Ook aan 
een schaatsbaan is geen behoefte. Spelautomaten en een poolcentrum zouden 
interessant kunnen zijn, ware het niet dat het de verkeerde segmenten aantrekt. Wat 
sportfaciliteiten betreft kan de heer Zeguers niet zeggen of daar belangstelling voor 
zou zijn. Internet zal er in de toekomst wel van komen. Waarschijnlijk zal bij de 
uitbreiding ook een informatiebalie aan het centrum toegevoegd worden. Kluisjes 
heeft het centrum gehad, maar deze zijn afgeschaft, het was geen succes. Verder zou 
de heer Zeguers niets veranderd willen zien. 
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Crimpenhof, Krimpen aan den IJssel 
Samenvatting interview met dhr. ter Sluis, WPM, Den Bosch 

Algemeen 
De voorspellingen uit de literatuur dat de enige toekomst voor fysieke winkelcentra 
bij het recreatieve winkelen liggen beschouwt de heer ter Sluis als onzin. E -
commerce is gewoonweg een nieuw afzetkanaal. Wellicht dat de grootste klappen bij 
het postorderbedrijf vallen. Dit lijkt namelijk het meest op e - commerce. Een aantal 
assortimenten zullen uiteraard gemakkelijker via dit kanaal gaan, maar de artikelen 
moeten ook bij de klant thuis komen. Daarom beschouwt de heer ter Sluis e -
commerce eerder als kans dan bedreiging. Veel producten wil men altijd nog bekijken 
en voelen. 
Het zogenaamde recreatieve winkelen noemt WPM 'kijken, vergelijken en 
verblijven'. Per winkelcentrum kan het accent op een ander aspect liggen. 
Wat betreft de gesignaleerde trend dat in Nederland de limiet met betrekking tot 
winkelmeters bereikt is, gelooft de heer ter Sluis dat de dynamiek in detailhandel en 
vierkante meters blijft bestaan. Dit wil zeggen dat er altijd ergens winkelmeters 
ontwikkeld worden ten koste van winkelmeters elders. Deze meters behouden nog wel 
de bestemming detailhandel, maar zullen verslechteren. 
Als management organisatie I ontwikkelaar zou men best wel wat voor omzethuren 
voelen, maar dan moet er wel een directe link bestaan tussen wat de organisatie doet 
en hetgeen er omgezet wordt. lets van omzetgerelateerde huur zit er aan te komen, er 
worden momenteel ook proeven op dit gebied gehouden. In de toekomst zal een vorm 
van omzetgerelateerde huur komen, er zitten echter nog veel juridische en 
psychologische haken en ogen aan. 

Winkelcentrum Crimpenhof 
Crimpenhof is het hoofdwinkelcentrum van Krimpen aan de U ssel. Een belangrijk 
deel is gekocht door het Pensioenfonds AKZO. Aanleiding voor het opstellen van 
renovatieplannen voor Crimpenhof was de noodzaak van een grootschalige renovatie 
van het dak. Op dat moment is WPM ingeschakeld. Een groot deel van het centrum 
was echter in bezit van eigenaar - gebruikers en eigenaar - verhuurders. Ondanks het 
feit dat dit een complicerende factor is geweest, heeft men duidelijk veel invloed 
kunnen uitoefenen op het concept van het gerenoveerde centrum. 
De functie van het centrum is het hoofdwinkelcentrum voor een plaats met 30.000 
inwoners. Het centrum heeft een omvang van 20.000 m2

, bevat grote modische 
bedrijven met een regionale functie, drie grote supermarkten en een volledig 
versaanbod. Het centrum combineert recreatieve elementen met dagelijkse functies. 
Aanwezig zijn onder meer een HEMA, Super de Boer, Albert Heijn, Edah, 
Marskramer, Bruna, de Vries, van Vliet, van Lindschoten, DA Drogist, Trekpleister, 
Inter Toys, Hiinkemoller, etc. Verder zijn meerdere banken, zakelijke dienstverlening, 
kapper, hakkenbar en een postkantoor in het centrum gevestigd. In het concept heeft 
men er duidelijk voor gekozen het functionele winkelen aan de randen, bij de entrees 
van het centrum, en het recreatieve winkelen in het midden van het centrum te 
concentreren. De supermarkten zijn dan ook direct toegankelijk. Mensen die 
functioneel winkelen willen dat snel doen. Bovendien is het voor de meer recreatieve 
winkels storend om een stroom van winkelwagens voorbij te zien gaan. 
Het bruto verhuurbaar oppervlak is ongeveer 18.000 m2. De bruto I netto verhouding 
tussen verhuurbaar oppervlak en algemene ruimten ligt gemiddeld rond de 75 of 80 
%. Het aantal units bedraagt 80. WPM werkt met een indeling van winkelcentra in 
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vier categorieen: 'Convenience centre' I ·en II, 'convenience shopping centre' en 
'shopping centre'. Crimpenhof valt onder de categorie 'convenience shopping centre'. 
Dit houdt in een combinatie van winkelen en boodschappen doen. 
Crimpenhof is initieel in 1969 geopend, vervolgens is het centrum in 1991 officieel na 
de renovatie heropend. 
De bestedingen en omzetten in het centrum zijn als zodanig niet bekend. Dit hangt 
samen met de Nederlandse situatie op gebied van winkelcentra. Men weet wel dat het 
centrum meer dan normaal presteert. De huren liggen ook hoger. In 1990 is een telling 
gehouden: toen kwam men uit op 75.000 bezoekers per week. Op een bevolking van 
28.000 mensen is dit dus een hoog bezoekersaantal, dit betekent dat men het centrum 
vaak bezoekt. De gemiddelde bestedingen zijn niet bekend, maar er kan vanuit 
worden gegaan dat deze boven de verwachtingen lagen. De leegstand is nul, de 
mutatiegraad is uitermate beperkt en het gemiddelde huumiveau ligt rond de 450 
gulden voor een standaard unit van ongeveer 150 m2

. De omzetgroei is hoger dan 
verwacht. 
De Crimpenhof heeft in 1992 een bijzondere vermelding, of recommendation, van het 
ICSC (International Council of Shopping Centers) ontvangen. Er is een telling in het 
centrum gehouden. Verder zijn geen enquetes in het centrum gehouden, deze leveren 
nauwelijks bruikbare informatie op. Er komen altijd weer dezelfde algemene 
gegevens uit. 
Orientatiecijfers gebruikt men om te kijken hoeveel potentieel er in de omgeving is. 
Bij Crimpenhof zijn deze cijfers niet verzameld, omdat men duidelijk voor ogen had 
hoeveel m2 toegevoegd moest worden voor het concept. De gemeente stond 
hierachter, dus hoefde men de uitbreiding niet verder te onderbouwen. Uiteraard zijn 
er wel onderzoeken gedaan, maar het is niet moeilijk te beredeneren wat de 
consument wil. Door simpelweg naar de omgeving van het centrum te kijken, kunnen 
de belangrijkste punten gemakkelijk beredeneerd worden. Gekeken wordt naar de 
inwoners van de omgeving, karakteristieken, het inkomen, werkeloosheidscijfers etc. 
Na het in kaart brengen van het concurrentieprofiel kan de doelgroep makkelijk 
bepaald worden. Een doelgroepsegmentering zoals die in Engeland gehanteerd wordt 
(categorieen A, B, C en D) is eigenlijk niet nodig. De Nederlandse consument is 
behoorlijk voorspelbaar. Als hij bijvoorbeeld boodschappen doet moet het snel en 
efficient gebeuren, bovendien doet de consument vaak boodschappen. WPM heeft een 
aantal criteria opgesteld waar een centrum aan moet voldoen, zoals een sociale 
ontmoetingsplaats e.d. Er bestaat echter maar een segment. De verschillen hangen 
vooral samen met het aankoopmoment. Grofweg gesteld wil de consument op een 
zaterdag recreatief winkelen in duurdere winkels en door de weeks in eenvoudige 
winkels functioneel inkopen doen. Uiteraard zijn er wel verschillende winkeltypen, 
als het midden, midden - plus en midden - min, die op het gemiddelde niveau van het 
verzorgingsgebied moeten worden afgestemd. 

De ondernemingsketen 
Het oorspronkelijke centrum had een uitermate slecht verblijfsklimaat. De afwerking 
bestond uit donkerbruin schrootjeshout en de luifels waren laag (op een hoogt van 2 
meter 10) en zeer slecht onderhouden. Er was geen samenhang, er waren dode 
stukken, er was geen synergie tussen de winkels en het centrum had een chaotische 
uitstraling. De opdracht was het aanbrengen van eenheid en samenhang, zorgen dat 
alle delen qua huur- en omzetpotentie voldoende sterk worden. Daarnaast was de 
opdracht zorgen dat de inwoners van Krimpen langer in het centrum blijven en vaker 
terugkomen, dit houdt in het toevoegen van horeca en nieuwe winkels (HEMA). 
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Kortom het centrum moest bij de tijd blijven, voldoende sterk voor de toekomst zijn, 
alle delen moesten naar functie even sterk zijn en nieuwe winkels moesten worden 
toegevoegd. Een obstakel in het proces was dat alle eigenaren aan de renovatie mee 
moesten betalen, ook al wist men niets van het proces van renoveren af. Voor al deze 
eigenaren moest dus een toegevoegde waarde geleverd worden. 
De betrokken partijen waren particulieren: eigenaar verhuurders, eigenaar gebruikers 
en huurders, alle met verschillende motieven. Daamaast was AKZO betrokken en een 
andere grote eigenaar was Transel. De gemeente (voorwaarde scheppend) heeft een 
hele actieve rol gespeeld naar de eigenaren toe. Tot slot waren AGS architecten, de 
bouwer Slavenburg en WPM betrokken. Er bestonden geen winkeliersvereniging of 
beheerder. WPM was de belangrijkste partij bij de conceptvorming. Uiteraard moet de 
eigenaar goedkeuring geven, maar de betreffende eigenaar had onvoldoende ervaring 
met het renoveren van dergelijke complexe winkelcentra en heeft de conceptvorming 
voor het belangrijkste deel aan WPM overgelaten. AGS heeft eveneens veel inbreng 
in de conceptvorming gehad. 
De doelen van WPM met betrekking tot het winkelcentrum waren vooral een goed 
centrum binnen het budget (wat samenhangt met het rendement) te herontwikkelen. 
WPM streeft uiteraard verder naar continu"iteit, winst en naamsbekendheid. De doelen 
van AKZO hingen eveneens samen met het budget en uiteraard continu"iteit en 
waardevermeerdering van de belegging. AGS heeft vooral als doel een mooi 
winkelcentrum met goede architectuur te maken en uiteraard continu"iteit en 
bekendheid. De overige eigenaren hadden als doelstelling zoveel mogelijk waarde 
voor zo min mogelijk geld en geen last. lets genuanceerder: Eigenaren gebruikers 
wilden continu"iteit van de bedrijfsvoering en omzetvermeerdering. Eigenaar 
verhuurders zagen de herontwikkeling alleen als een stuk waarde vermeerdering. De 
huurders, tenslotte, wilden vooral meer omzet. De gemeente heeft met name een 
sociale functie gehad. De gemeente had wel plannen, maar hier is in het concept 
weinig van over genomen. Doel van de gemeente is het hebben van een goed 
voorzieningenapparaat dat voldoet aan de eisen en wensen van de inwoners. De 
gemeente heeft zeker een positieve rol gespeeld bij de realisatie in de vorm van 
subsidies en dergelijke. Bij eigenaar gebruikers speelt vaak uiteraard ook emotionele 
betrokkenheid. 

Vereisten 
Belangrijkste doelstelling is geweest om het centrum van Krimpen aan de U ssel te 
versterken, waarbij de belangen van de individuele partijen zijn gewaarborgd. Dit is 
een grote restrictie geweest: liefst had men het centrum opnieuw gebouwd, maar er 
spelen vele psychologische, emotionele maar ook bestemmingsplantechnische 
factoren mee. Zeer belangrijk zijn doelstellingen met betrekking tot rendement 
geweest. Aan bezoekersaantallen waren geen vereisten gesteld: het is leuk als veel 
mensen naar het centrum komen, maar men moet ook besteden. Bestedingen zijn een 
restrictie op de maximale omvang van het centrum. Daarmee is omzetpotentie zeker 
een restrictie. Er zijn geen doelstellingen met betrekking tot verblijfstijd gesteld. Wel 
heeft men bepaald dat de verblijfsduur verlengd moest worden, in de zin dat men de 
mogelijkheid moest worden geboden om !anger in het centrum te verblijven d.m.v. 
zitjes, horeca e.d. 

Beperkingen 
Het bestemmingsplan moest aangepast worden om het concept uit te voeren. 
De winkeltijdenwet heeft geen beperking aan het concept gesteld. 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen :!! 
Het omhoog brengen van het huurniveau naar het markt huurniveau is in eerste 
instantie niet gelukt. Dit hangt samen met de huurwetgeving en de bescherming die de 
huurder daarbij ondervindt. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een compromis: de 
huur is in stappen omhoog gegaan. 
Ruimte heeft wel degelijk een beperking gevormd: het centrum ligt in een situatie met 
bestaande bebouwing. Men heeft ook gebrek aan ruimte: er is niet voldoende 
parkeerruimte en men heeft een expeditiehok nodig. Het centrum had wat betreft 
detailhandel niet groter gekund. 
Wat bereikbaarheid betreft ligt het centrum niet erg gunstig. Het centrum ligt redelijk 
ge'isoleerd ten opzicht van Krimpen aan de IJssel (Zuid kant). Uiteraard was tegen 
deze beperking weinig te ondernemen. Het centrum is verder met bussen en wegen 
goed bereikbaar. 
Regionale invloedssfeer van het centrum was Krimpen aan de Waard (krimpen aan de 
Lek, krimpen aan de IJssel, en een stukje van Kapelle Zuid), dit gold als restrictie 
voor het aantal vierkante meters dat bijgebouwd kon worden. 
Als concurrenten van Crimpenhof zijn met de volgende centra rekening gehouden: 
Reigershof in Nieuwekerk, de Korf dichtbij Crimpenhof (in dagelijkse goederen), de 
Koperwiek in Kapelle aan de IJssel, de Oosterhof in Alexandrium en Rotterdam 
centrum. Alexandrium II en III hebben verder geen invloed op Crimpenhof. Andere 
recreatieve activiteiten zijn niet als concurrentie van de Crimpenhof beschouwd. De 
weekmarkt is heel duaal: aan een kant is de markt een concurrent, maar ook een 
aanvulling op het centrum. Er ligt een markt nabij het centrum, maar deze is niet 
meegenomen als concurrent van de Crimpenhof. 
Het belangrijkste deel van het proces van herontwikkeling is wel geweest het 
overtuigen van alle betrokkenen van het nut en voordeel van de door te voeren 
plannen en de bijgaande kosten. Deze beperking heeft ook invloed gehad op het 
uiteindelijke concept. Om eigenaren te overtuigen moest uiteraard een meerwaarde 
voor hen geleverd worden. Een voorbeeld hiervan is dat in de lay-out veel nadruk is 
gelegd op het deel met veel eigenaren, dat vaak door bezoekers werd overgeslagen. 
Dit heeft men door middel van zichtlijnen en routing verbeterd. Om bepaalde ruimtes 
vrij te maken voor het concept, moesten sommige eigenaren op een of andere manier 
ge'integreerd worden in de planvorrning. Hierdoor wordt in het plan veel nadruk 
gelegd op de wensen en eisen van deze eigenaren. 
De visboer was eigenaar in het centrum en wilde niet uit het centrum vertrekken. Om 
die reden is de visboer in het centrum ge'integreerd. De kleine Leonidas unit is in feite 
voor twee bankvestigingen in het centrum geplaatst, om de uitstraling in het 
winkelcentrum intact te houden. Renoveren betekent altijd compromissen sluiten. 
Het interieur is niet spectaculair uitgewerkt in Crimpenhof, dit hangt samen met het 
budget dat beschikbaar was. 

De conceptvorming zelf is vrij snel gegaan. Vervolgens moet het plan echter op basis 
van de gevoerde onderhandelingen met betrokken partijen worden bijgeslepen. 
Overigens heeft WPM de filosofie dat men niet start met bouwen voordat met alle 
partijen overeenstemming is bereikt. In totaal heeft dit proces zo'n anderhalf of twee 
jaar in beslag genomen. Enkele factoren die ertoe hebben bijgedragen dat dit proces 
zo snel is verlopen zijn dat een grote eigenaar achter de herontwikkeling van het 
centrum stond en dat tevens de gemeente voorstander van de herontwikkeling was. 
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Segmentatie en doelgroepen 
De doelgroep van Crimpenhof was de Krimpense inwoner (inwoner van Krimpen aan 
de Ussel) en de inwoner van de Krimpenerwaard. Deze groep bestond uit een relatief 
oudere bevolking, vrij gezagsgetrouw en klantentrouw. 
Impliciet heeft men het centrum op verschillende doelgroepen gericht door het deels 
in te richten naar functie. Rood de entrees liggen vooral doelgerichte winkels, terwijl 
in het midden vooral recreatieve (winkel)functies gesitueerd zijn. Voor doelgerichte 
winkelaars zijn belangrijk: goede bereikbaarheid, efficiency, grote supermarkten, 
dagelijks dagvers, huishoudartikelen, drogist, e.d. 
Binnen de functie kan voor het hoge of juist prijs - agressief segment gekozen 
worden. Geprobeerd is om hier zoveel mogelijk keus in aan te brengen om in de 
branchering breed te zijn. 
Wel heeft men de branchering afgestemd op de inwoner van Krimpen: het degelijke, 
traditionele assortiment, en dus geen extremen. Op deze wijze ontstaat dus een vrij 
traditioneel winkelcentrum dat afgestemd is op het verzorgingsgebied. Tevens is 
rekening gehouden met de jongere inwoners (leeftijd 25 - 35) en modernere mensen. 
Voor deze groepen zijn nieuwe vrijetijdsmodewinkels aan het centrum toegevoegd. 
In eerste instantie zijn de doelgroepen van het centrum heel duidelijk bepaald door 
een primaire en secundaire straal om het centrum: een af gesloten marktgebied. Deze 
groep bestaat vooral uit een oudere bevolking met een hoger inkomen (midden, 
midden-plus). Het betreft vooral mensen die in de derde levensfase zitten: mensen van 
wie de kinderen reeds of bijna uit huis zijn. 
Er is niet erg specifiek naar de toekomstige ontwikkelingen van het verzorgingsgebied 
gekeken. Bij het commerciele management van het centrum worden dergelijke zaken 
uiteraard meegenomen en probeert men de branchemix actueel te houden voor zover 
dat beheersbaar is. 
Er komen geen groepen naar het centrum die niet als doelgroep waren ge"identificeerd. 
Het centrum heeft geen bovenregionale functie. 
De aspecten van het centrum die door het verzorgingsgebied bijzonder gewaardeerd 
worden zijn vooral het aanbod wat aanwezig is, de ambiance, het feit dat het centrum 
overdekt is, bereikbaarheid en redelijke parkeergelegenheid, de horeca en in feite de 
totale atmosfeer. Horeca is zeker een belangrijk element, dat op meerdere plaatsen in 
het centrum terug te vinden is. De architectuur spreekt geen specifieke groepen aan. 
Architectuur wordt ook niet echt gezien. Men ervaart enkel dat het centrum licht, 
helder en schoon is en geen benauwende indruk geeft, dat zijn de elementen die men 
belangrijk vindt. 
Het feit dat het centrum veel individuele detaillisten omvat hangt samen met het feit 
dat de Crimpenhof het centrum van Krimpen aan de Ussel is. De samenstelling hangt 
dus vooral samen met de situatie zoals die historisch ontstaan is. Men heeft bij de 
branche samenstelling in die zin rekening met de godsdienstigheid van het 
verzorgingsgebied gehouden, dat er bijvoorbeeld geen zware lingeriezaak of andere 
eventueel aanstootgevende zaken in het centrum zijn gevestigd. 

Algemeen gesproken kan gesteld worden dat voor jongere mensen vooral van belang 
zijn bereikbaarheid en branche aanbod. De aanwezigheid van bepaalde ketens, zoals 
SPS, zijn erg essentieel voor deze groep, als bepaalde 'brandstores' niet aanwezig zijn 
mist men ze. Ook bankjes en horeca in de vorm van terras is voor hen van belang. 
Verschillende horeca faciliteiten zijn op verschillende segmenten, en dus ook 
leeftijdsgroepen, afgestemd. 
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V oor ouderen is vooral bereikbaarheid, compactheid en dat het goed schoon is van 
belang. Ze willen niet al te ver hoeven lopen. Wat branches betreft zijn ook weer 
bekende namen belangrijk. Ook door deze groep wordt horeca zeer gewaard, en 
bankjes weer veel minder. 
Architectuur speelt als element geen rol voor segmenten. Muziek wordt door de een 
afschuwelijk gevonden, terwijl de ander het juist wel fijn vindt als er muziek wordt 
gedraaid. Muziek is evenals architectuur slechts ondersteunend. 

In de toekomst zal het segment 50+ van belang gaan worden. Dit segment stopt 
tegenwoordig veel eerder dan vroeger met werken en hebben op dat moment ook nog 
een behoorlijk hoog besteedbaar inkomen. 

Aanbode lementen 
De marketingmix zoals ik heb toegepast in mijn model wordt door WPM verder niet 
toegepast. WPM werkt met kwaliteiten. Het meest onderscheidende aan een centrum 
is de functionaliteit, maar deze mag niet te veel afwijken, omdat men bij grote 
doelgroepen altijd op de grootste gemene deler moet richten. 

Architectuur staat bijna gelijk aan herkenbaarheid. Afhankelijk van de ligging zijn 
architectuur en vormgeving van de entrees een belangrijk item. Voor doelgroepen is 
belangrijk dat entrees goed zichtbaar, herkenbaar en goed bereikbaar zijn. Voor 
Crimpenhof is de entreefunctie zeer belangrijk geweest, omdat het centrum slecht 
zichtbaar is. 
Logisch gedacht zouden thematisering en doelgroepen dicht bij elkaar moeten liggen. 
Het blijkt echter dat thematisering uiterst problematisch werkt. Thematisering stoot 
niet alleen andere mensen buiten de doelgroep af, maar er is een zeer groot segment 
nodig om een doelgroep op het schaalniveau van een heel winkelcentrum te 
bevredigen. Themacentra werken over het algemeen niet, zelfs niet op landelijk 
niveau. Hierbij beschouwt de heer ter Sluis Alexandrium III bijvoorbeeld niet 
expliciet als een themacentrum, het is een woonmall, maar niet gethematiseerd op een 
bepaald segment. 
Op gebied van afwerking van de mall is zeer belangrijk dat het vloeroppervlak niet 
glad is en I of glad oogt. Is dit wel het geval, dan heeft het een enorme afstotende 
werking op mensen. Het grote dilemma met betrekking tot vloerafwerking is 
duurzaamheid versus gebruikersgemak versus schoonmaak en kosten. De 
aantrekkelijkheid hangt samen met de beoogde sfeer. 
Voor Crimpenhof hing de materiaalkeuze samen met factoren als budgetvorming en 
technische vereisten. De keuze had weinig met doelgroepen van doen. Elementen als 
klimaat, ambiance en dergelijke zijn zeker belangrijk voor de consument, maar zijn op 
doelgroep niveau niet mogelijk. De grootste gemene deler bepaalt de elementen. 
Non-mall recreatieve functies worden op andere momenten gebruikt en hebben niets 
met de functie van het winkelcentrum te maken. Zelfs in de grote winkelcentra in 
Canada en Amerika waar deze functies wel met het winkelcentrum zijn ge"integreerd, 
komen de verschillende functies toch gescheiden voor. Sowieso is het in Nederland 
allemaal wat minder groot en daarnaast nog in ontwikkeling. 
De branchemix hangt samen met het verzorgingsgebied. Aan imago heeft men niet 
specifiek veel aandacht besteed. Het moest gewoon 'middle-of-the-road' en netjes 
zijn gezien het verzorgingsgebied. 
Het is zeer belangrijk dat het parkeren zo dicht mogelijk bij het centrum is. Er zijn 
niet voldoende parkeerplaatsen en kostentechnisch is een parkeerdek niet haalbaar. 
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Eigenlijk zijn alleen auto (en eventueel de fiets) als vervoermiddel naar een 
winkelcentrum van belang in verband met vervoer van de aankopen. 
Looproutes rondom het centrum bijvoorbeeld naar het parkeren zijn uiteraard erg 
belangrijk. Als deze routes lang en onbeschermd zijn is het gebruik onprettig. 
Opvallend bij het recreatief winkelen is dat de winkels steeds later open (09.30 of 
10.00) en steeds eerder dicht gaan (17.00 of 17.30). Op de genoemde tijden komen 
minder klanten recreatief winkelen. Er is met betrekking tot recreatief winkelen geen 
behoefte aan latere openingstijden in de avond. 
De aanwezigheid van een hotel heeft niets met de aantrekkelijkheid van een 
winkelcentrum te maken. De functies komen nauwelijks samen voor. 
Veiligheid is erg belangrijk. Bewaking moet (soms duidelijk) aanwezig zijn en het 
centrum moet overzichtelijk zijn. Als men zich niet veilig voelt, komt men niet. 
Door materiaalkeuze in het centrum kan ook de routing van het centrum gestuurd 
worden. Door middel van lichtbanen en kleurwerking kan de bezoeker door het 
centrum geleid worden. Verder is de consument duidelijk rechts georienteerd. In de 
vloeren van de Crimpenhof zitten gekleurde lijnen verwerkt, die de consumenten 
geleiden. 
Men heeft veel glas in het centrum toegepast omdat men graag direct daglicht in het 
centrum had. De methode van verlichting is aan een soort van mode onderhevig. 
Soms wil men graag meer licht vanuit de etalages in het centrum, vijf jaar later wil 
men weer graag veel daglicht in het centrum. Dit modeverschijnsel is niet 
voorspelbaar. Voor toegepaste kleuren geldt hetzelfde. 
Decoratie is een ondersteunend, sfeerbepalend element. Decoratie wordt naar seizoen 
toegepast en niet naar doelgroep. De mate van decoratie hangt met de omvang van de 
mall samen. Decoratie wordt niet op doelgroepen af gestemd. 
De toegepaste materialen hangen samen met het ontwerp en onderhoud. Als men 
bijvoorbeeld een vrij moderne uitstraling voor onder meer jonge mensen wil, dan ligt 
het gebruik van veel nieuwe materialen voor de hand. 
Voor elk segment is het zeer belangrijk dat het centrum schoon is. Het belang hangt 
echter wel samen met de frequentie waarmee men het centrum bezoekt. Hoe minder 
frequent men een bepaald centrum bezoekt, hoe minder hinderlijk enige vuiligheid is. 
Voor Crimpenhof geldt een hoge bezoekfrequentie en daarmee een hoge 
ergernisgraad met betrekking tot vuil. 
Men ziet liever geen permanente kraampjes in een centrum omdat deze als obstakels 
in de routing werken. Bovendien zijn kraampjes lastig met schoonmaken en verstoren 
ze het passagebeeld. 
Kunst voegt helemaal niets aan een mall toe. Een expositieruimte zou wel mogelijk 
zijn, maar het kost geld. Een expositie trekt slechts een hele beperkte doelgroep. 
De toepassing van lay-out hangt samen met de functie van een centrum. Bij 
functioneel winkelen moet de lay-out zeer compact, overzichtelijk en direct zijn. Bij 
recreatief winkelen kan de bezoeker de mogelijkheid geboden worden om een route of 
circuit te lopen, het hoeft echter niet. 
Crimpenhof heeft de optimale omvang, af gestemd op de mogelijkheden in termen van 
het verzorgingsgebied. 
Het toepassen van zichtlijnen is wezenlijk voor het winkelcentrum, maar heeft niets 
met segmenten van doen. 
Faciliteiten als huismeester, kluisjes, toiletten en dergelijke zijn allemaal een 
toegevoegde waarde voor de consument, maar moeten tegen de financiele implicaties 
worden afgewogen. Toiletten zijn eigenlijk een faciliteit die altijd aangeboden zou 
moeten worden, met name voor ouderen. De aanwezigheid van dergelijke zaken, en 
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dus de dienstverlening aan de consument wordt steeds belangijker. Bij de Crimpenhof 
zijn in de HEMA toiletten aanwezig. 
Wat sfeer op unit niveau betreft valt in de Crimpenhof een zeer uiteenlopend puibeeld 
op. Dit hangt vooral samen met de vele eigenaren. Iedere ondememer is 
verantwoordelijk voor zijn eigen pui. De uitstraling kan niet gedicteerd worden, maar 
wordt wel geadviseerd bij geplande aanpassingen. De mate van uniformiteit van puien 
is evenals de verlichting van het centrum een tijdsbeeld dat met de jaren verandert. 
Voor beide extremen uniformiteit en diversiteit zijn voor- en nadelen te noemen. In de 
Crimpenhof beschouwt de heer ter Sluis de diversiteit niet als storend. 
Voor het interieurontwerp van een centrum is een gespecialiseerde 'interior designer' 
nodig, dit vergt een heel andere discipline dan vormgeving en architectuur. 
Soms legt de ondememer, een klein deel de unit in, dezelfde vloer als in de rest van 
het centrum. Dit is een truckje om mensen de unit in te trekken. Dit is echter een <lure 
aangelegenheid voor de ondememer. 
Functies als bioscopen, casino's, pretparken, theater, expositieruimte, sportruimte en 
dergelijke hebben absoluut geen toegevoegde waarde voor het recreatieve winkelen. 
De combinatie zegt iets over het totale gebied, maar dergelijke functies worden niet 
tegelijkertijd gebruikt. Deze functies zullen ook in de toekomst niet aan de 
Crimpenhof worden toegevoegd. 
In de Crimpenhof wilde men geen uitstallingen van winkels. Hier zijn bepaalde regels 
voor opgezet. Op gebied van uithangbordjes is enige uniformisering gewenst. De 
zicht op ander winkels moet niet door een groot uithangbord geblokkeerd worden. 
In het centrum is seizoensafhankelijk drievoudige en vijfvoudige (mechanische) 
luchtventilatie toegepast. Het centrum wordt niet verwarmd. 
Facilitaire units worden steeds belangrijker in het winkelcentrum. Gezien de 
bevolking zal een kinderopvang in de toekomst ook niet in de Crimpenhof gesitueerd 
gaan worden. Diensten als de thuisbrengservice of meer toiletten zijn echter wel 
mogelijke toekomstige diensten in het centrum. 
Men is bezig met multimedia en dergelijke reclame uitingen, maar de betreffende 
bedrijven gaan vaak failliet. 
In veel centra zijn rolstoelen aanwezig. In de Crimpenhof is dit gezien het 
verzorgingsgebied niet nodig. 

De heer ter Sluis kan geen elementen noemen die hij graag in de toekomst aan de 
Crimpenhof toegevoegd zou zien. Zaken die hij veranderd zou willen zien zijn 
uitstraling in de zin van de zwaarte van de constructie. Reden dat de constructie zo 
zwaar is, is dat de omwonenden op de constructie wilden kunnen lopen om de eigen 
ramen te kunnen lappen en dergelijke. Daamaast zou de heer ter Sluis de 
bereikbaarheid willen verbeteren en het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. 
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Crimpenhof, Krimpen aan de IJssel 
Samenvatting interview met dhr. Franken, AGS Architekten & Planners, Heerlen 

Algemeen 
In de voorspelde trend dat recreatief winkelen steeds belangrijker voor winkelcentra 
wordt en dat een deel van het functionele winkelen naar het internet zal verschuiven 
kan de heer Franken zich wel vinden. Het recreatieve winkelen gebeurt bij uitstek in 
fysieke winkelcentra, bijvoorbeeld in de vorm van een ontmoetingsplaats. Bovendien 
begint het functionele winkelen over andere kanalen en vooral het internet ook vorm 
te krijgen, zoals de thuisservice van de Albert Heijn. Vooral de huidige jonge 
generatie, die ouder gaat worden, zal hier zeker gebruik van gaan maken. Uiteraard 
geldt dit vooral voor verpakte levensmiddelen en niet zozeer vers - artikelen. Voor 
artikelen als kleding, specialty- en verse food en dergelijke zal het fysieke winkelen 
belangrijk blijven. 

Wellicht dat het maximale potentieel in winkelmeters behaald is, maar aan de andere 
kant blijft de Nederlandse bevolking groeien, waardoor er nieuw potentieel bij komt. 
Bovendien blijven aanvulling en upgrading van de winkelmeters altijd nodig. Als 
bijvoorbeeld de nieuwe VINEX locaties beschouwd worden, spreekt voor zich dat 
hier ook winkelvoorzieningen benodigd zijn. Dit hoeft niet per definitie nieuwe 
ontwikkelingen in te houden, maar kan evengoed door uitbreidingen van bestaande 
centra en andere kanalen als het internet opgevangen worden. 

Voor een winkelcentrum beschouwt de heer Franken het wel van belang dat alle 
partijen naar hetzelfde doel werken. Bij het ontwerpen van het winkelcentrum 
probeert de architect bij de opzet niet alleen rekening met de bezoeker ( duidelijke 
opzet) maar ook met de winkelier (optimale opzet, waarbij alle winkeliers tevreden 
zijn) te houden. 

Crimpenhof 
Er zijn ten behoeve van de Crimpenhof consumentenstudies verricht, maar hier heeft 
de architect verder niets van doen mee gehad. Dergelijke zaken liggen bij de 
ontwikkelaar of het winkelmanagement. 
Het primaire doel met betrekking tot de herontwikkeling van de Crimpenhof was de 
overkapping van het centrum (het aanbieden van droog winkelen). De Crimpenhof 
was voor de herontwikkeling ook nog eens een groot tochtgat. Aangezien het 
winkelcentrum tevens aan een opknap- I restylingbeurt toe was, heeft men besloten 
tevens het winkelcomfort te verhogen en het recreatieve winkelen te stimuleren. 
Het winkelpatroon van de Crimpenhof is erg divers met veel afwisseling, wat een 
goede gelegenheid voor recreatief winkelen biedt. Bij het invullen van de lege units 
heeft men ook geprobeerd het diverse branchepatroon te herstellen. 

Proces van conceptvorming 
De rol van AGS in de herontwikkeling van de Crimpenhof was om de visies en ideeen 
van de ontwikkelaar en het winkelmanagement fysiek vorm te geven, gebruik makend 
van de beschikbare middelen vanuit de bestaande situatie ( denk hierbij aan het 
optimaal benutten van de bestaande structuur en dergelijke). 
De voor het concept meest belangrijke partijen waren volgens de heer Franken WPM, 
de belegger AKZO Pensioenfonds, de winkeliersvereniging en AGS. 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen :!! 
Doelstellingen van AGS hangen samen met het adviseren van opdrachtgevers en het 
ontwerpen van allerlei mogelijke dingen (van bushaltes tot winkelcentra, kantoren, 
scholen en stedenbouw). AGS heeft tot doel leefbare en op de gebruiker afgestemde 
gebouwen te ontwerpen. Daarachter liggen doelstellingen als continu'iteit, winst en 
naamsbekendheid. 
Doelstellingen met betrekking tot de Crimpenhof hingen samen met het ontwerpen 
van een centrum waarin de winkeliers goed kunnen functioneren en de plaatselijke 
bevolking prettig in kan winkelen. 
In de tijd van de initiele ontwikkeling van de Crimpenhof speelden bepaalde 
restricties, zoals milieuwetgeving nog niet, maar tegenwoordig zouden dit belangrijke 
obstakels zijn geweest bij een nieuwe ontwikkeling. Hierbij kan men denken aan 
geluid, afvalverwerking, grondvervuiling, assortiment en dergelijke. Verder bepaalt 
het bestemmingsplan de hoogte van de bebouwing, hoewel bij een dergelijk 
winkelcentrum geen behoefte aan meerdere lagen is. 
Wel speelde de windbelasting, die geografisch bepaald is en tevens versterkt kan 
worden door ornliggende bebouwing, een rol. Door het overdekken van het centrum 
en het toepassen van luchtsluizen zoals tochtportalen en warmtegordijnen heeft men 
het tochtprobleem opgelost. Aan het begin van dit jaar is bovendien door tochtoverlast 
ten gevolge van een nieuw hoog gebouw in de omgeving een van de entrees van het 
centrum aangepast. 
Parkeren rondom de Crimpenhof is gratis. Men is echter bezig met het invoeren van 
betaald parkeren. Momenteel zijn er voldoende parkeerplaatsen rondom het centrum. 
Ruimtelijk gesproken waren er geen beperkingen aan het concept. 
Enkele vroegere entrees zijn afgesloten. De behouden entrees zijn geconcentreerd 
rondom de parkeergelegenheden. 
Het branchepatroon is samengesteld rekening houdende met ornliggende concurrentie 
en behoefte van de bevolking. De weekmarkt heeft enkel een aanvullende functie en 
vormt dus geen concurrentie. 
Vooral de eigenaren gebruikers hebben zich tot op het laatste moment argwanend 
tegenover de herontwikkeling opgesteld. lnmiddels is het contact tussen alle 
winkeliers zeer gemoedelijk. 

Segmentatie en doelgroepen 
Als architect houdt men zich niet bezig met segmentatie en doelgroepen. De 
vormgeving is dan ook niet op specifieke consumentengroepen af gestemd. 
Belangrijk aspect wat bijvoorbeeld wel meegenomen moest worden was de 
verblijfsplaats voor ouderen in de vorm van zitjes in de algemene ruimte. Voor de 
herontwikkeling maakten een groep 65 plussers hier reeds gebruik van, en na de 
herontwikkeling wilde deze groep deze sociale ontmoetingsplaats in het centrum 
behouden. 
Het centrum is vooral op financiele gronden vrij sober gehouden, specifieke 
kenmerken uit het verzorgingsgebied zijn hierbij verder niet zozeer meegenomen. De 
toegepaste materialen en vormgeving van de dakconstructie hangt samen met de 
wensen van omwonenden om vanuit de woning inkijk op de passage te hebben. Dit 
heeft een specifieke dakconstructie opgeleverd. Om verschillende redenen is rekening 
gehouden met deze wens van omwonenden; naast de gewenste sociale controle zou 
het niet ingaan op de wensen van omwonenden een slechte invloed op de waardering 
van het centrum hebben gehad. Bovendien beschouwt de architect het als zijn taak om 
het gebouw voor alle betrokkenen leefbaar te maken. 
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Belangrijke elementen uit een winkelcentrum zijn sociale controle, materiaalgebruik, 
sfeer en aankleding. Ouders met kinderen hebben behoefte aan gecontroleerde 
kinderhoekjes, zodat de ouders rustig kunnen winkelen. Voor ouderen (65 +) zijn 
zitmogelijkheden en niet gladde of glad ogende vloerafwerking van belang. 
Lichtinval is eveneens een belangrijk element. Er moet niet teveel lichtinval zijn, 
omdat dit zicht op de winkels verstoort. Kleurtoepassing moet geremd zijn en niet te 
overdadig: de winkeliers moeten immers het product verkopen. Ook met betrekking 
tot het ophangen van reclame van winkeliers is het van belang de reclamevoering te 
structureren; het centrum moet niet chaotisch of onrustig overkomen. De 
aanwezigheid van voldoende prullenbakken is erg belangrijk. Als de bezoeker geen 
prullenbak op korte loopafstand kan zien, zal hij vaak de rommel op de grond gooien. 
Een schoon en net centrum is erg belangrijk. 
Groepen die in de toekomst volgens de heer Franken van belang zullen zijn, zijn 
onder meer de ouderen en de mensen van middelbare leeftijd (30 - 60 jaar). Tevens 
zal het internet gebeuren steeds belangrijker gaan worden. 

Elementen in het centrum 
Vormgeving, kleur en verlichting zijn erg belangrijke elementen in een centrum. 
Versiering is altijd tijdelijk op basis van een thema, als feestdagen, seizoenen en 
dergelijke. De keuze van thematisering hangt samen met de promotie. 
In geval van nieuwe winkeliers heeft AGS de winkelpui vormgegeven, eventueel 
af gestemd op de wensen van de winkelier. Men heeft geprobeerd de winkelpuien 
zoveel mogelijk uniform vorm te geven. Dit hing samen met het promoten van 
verzorgdheid, orde en netheid. Zodra iets rommelig is, zal de rommel alleen maar 
toenemen en niet afnemen. Toepassing van kleur en verlichting van de unit wordt 
door de architect binnen bepaalde kaders geleid. Teveel uniformiteit in kleurstelling is 
echter ook niet bevorderlijk voor de uitstraling. Hierin moet duidelijk een balans 
worden gevonden. De toegepaste materialen op unitniveau (enkel naar buiten gericht) 
zijn door de architect gesteld: aluminium en hout. De materiaalkeuze hangt deels 
samen met onderhoud. 
Qua recreatieve functies in een winkelcentrum kan de heer Franken zich vinden in 
zaken als horeca, een reisbureau en een expositieruimte. In sommige situaties zouden 
ook een bioscoop of fitnessruimte op hun plaats zijn in een winkelcentrum. Horeca is 
in mime mate aanwezig. Sommige horeca is van buitenaf bereikbaar, omdat het 
centrum 's avonds is af gesloten. 
De omvang van de units hangt samen met de stramienmaat. Flexibiliteit vindt plaats 
binnen deze stramienmaat. Bij de vormgeving worden eventueel de ligging van 
trekkers en horeca meegenomen. 
Belangrijk is de herkenbaarheid aan de buitenzijde welke branche in de unit gevestigd 
is. In de Crimpenhof zijn beperkte uitstallingsmogelijkheden. Luchtgordijnen zijn bij 
de units in het centrum niet nodig aangezien er klimaatbeheersing in het centrum is. 

De sfeer van het centrum hangt samen met de situatie waarin het centrum gelegen is. 
Zaken als stedelijkheid en grootschaligheid worden door de situatie bepaald. In de 
Crimpenhof heeft men geprobeerd middels de belijning van de tegels op de vloeren, 
de structuur van de spanten en de stramienmaten de schaal te verkleinen, en dus 
afstanden visueel te verkorten. Hierbij spelen ook zichtlijnen overzichtelijkheid een 
rol; zichtlijnen op opvallende elementen of herkenningspunten verkorten het blikveld 
en maken het centrum overzichtelijk. 
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Toegepaste materialen op complexniveau zijn vooral aluminium en staal in de kleur 
wit. De patronen in de vloer zijn ontworpen om de looplijnen te verkorten en de 
zichtlijnen te begeleiden. Men heeft voor rustige kleuren in glanzend en mat 
marmercomposiet gekozen. Onderhoud en kosten zijn meegenomen bij de 
materiaalkeuze. 
Men heeft met name voor de ouderen straatmeubilair in het centrum toegepast. In de 
Crimpenhof is geen of nauwelijks kunst toegepast. Kunst is veelal tijdelijk en 
eventueel thematisch. De algemene ruimten in het centrum worden ook voor 
evenementen als modeshows aangewend. De omvang van de algemene ruimte is 
voornamelijk historisch bepaald. Ten opzichte van de uitgangssituatie is de algemene 
ruimte zelfs verkleind. 
Er waren geen niveauverschillen in de Crimpenhof. Er zijn in het centrum wel delen 
met circuits die verschillende routes aan de bezoeker bieden, dit is vooral door de 
initiele situatie ontstaan. In de Crimpenhof is de bewegwijzering niet door de architect 
bepaald. 
In het centrum is de mogelijkheid om verwarmde lucht in het centrum te blazen, 
daarnaast wordt de passage ook deels door de warmte uit de winkels verwarmd. Het 
centrum moet ook niet te warm zijn. In het centrum wordt bij de vormgeving rekening 
gehouden met akoestische waardes als de nagalmtijd. Hierop worden dan de 
toegepaste material en af gestemd. 
In de Crimpenhof loopt een huismeester of aanspreekpunt rond, dit is ook van belang 
bij een dergelijk centrum. Een klachtenbus is niet aanwezig. Ook bewaking loopt 
geregeld door het centrum rond. Bewaking wordt door de bezoekers zeker 
gewaardeerd. 
De keuze om geen toiletten te plaatsen heeft vooral een financiele achtergrond. Indien 
toiletten geplaatst worden is een goed onderhoud daarvan voor de bezoeker essentieel. 
De Crimpenhof is te klein voor een kinderopvang. Kiddieland, een speelhoekje, maakt 
het centrum wat prettiger en vriendelijker om de kinderen te betrekken bij het winkel 
- gebeuren. De omgeving is dan ook een kinderrijke buurt. 

Belangrijk op locatieniveau zijn een duidelijk entree als herkenningspunt met 
vervolgens inzicht in het branchepatroon in het centrum. 
Aan de buitenzijde is vooral metselwerk toegepast. Dit hangt samen met de bestaande 
situatie voor herontwikkeling. Om een uniforme uitstraling te bewerkstelligen heeft 
men bij de herontwikkeling de vormgeving en toegepaste elementen af gestemd op de 
bestaande situatie. De lichtkappen zijn dusdanig geconstrueerd dat ze gemakkelijk 
onderhouden kunnen worden. Dit is dan ook van belang voor de consument. 
Recreatieve functies in de omgeving zijn bijvoorbeeld een streekmuseum en een 
cultureel centrum. 
Parkeren, bushaltes en dergelijke liggen alle in de omgeving. Er waren geen 
problemen met het aansluiten van het centrum hierop. Rondom het centrum is enige 
bewegwijzering toegepast. Er zijn enkele luifels rondom het centrum geplaatst op 
locaties waar winkels tevens naar buiten zijn gekeerd. 

De in deze scriptie gehanteerde opdeling naar (concreet) Product en Plaats is voor de 
heer Franken helder, hoewel af en toe enkel doublures optreden. Dit hangt vooral 
samen met het feit dat een centrum niet eenduidig naar verschillende niveaus 
opgedeeld kan worden. De scheidslijnen lopen in elkaar over. Een checklist of 
opdeling maakt de architect zelf niet, men ontwerpt op basis van ervaring en het 
opgelegde programma van eisen. 
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Belangrijkste elementen uit bet centrum voor de recreatief winkelende consument zijn 
de uitstraling, de opgeruimdbeid, bet materiaalgebruik en bet brancbepatroon. 
Er zijn geen elementen die de beer Franken in de toekomst aan bet centrum 
toegevoegd zou willen zien. Indien bij iets aan het centrum zou kunnen veranderen 
zou dat het verblijfsklimaat bij een van de entrees (bij de markt) zijn. De eigenaren -
gebruikers op die plek willen geen open etalages bij de betreffende entree plaatsen. 
De beer Franken had daar graag iets van horeca, openheid en een prettiger 
verblijfsklimaat willen zien. 
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Samenvatting interview met dhr. Speetjens, WBN, Utrecht 

Recreatief winkelen 
Met betrekking tot de toekomst van winkelcentra is de heer Speetjens er niet van 
overtuigd dat vastgoed door de opkomst van e-commerce verdrongen zal worden. Uit 
allerlei onderzoeken blijkt dat e-commerce momenteel in Nederland nog niet zoveel 
voorstelt: minder dan 1 of zelfs Y2 % van de detailhandel gaat via internet. Het gaat 
dan vooral om artikelen als boeken en CD's. Op gebied van kleding en mode ziet de 
heer Speetjens e-commerce geen grote vaart lopen. Ook wat betreft dagelijkse 
artikelen en food ziet hij het winkelcentrum niet zomaar door e-commerce vervangen 
warden. Erg belangrijk blijft toch vaak de sociale functie van het winkelcentrum. 
Bovendien kost thuisbezorging tot dusver geld, iets waar slechts een selecte groep 
mensen met weinig tijd voor kiest. E-commerce zal wel iets groeien, maar zal de 
stenen niet verdringen, vooral niet op gebied van recreatief winkelen. 
Trend in Nederland is dat winkelen steeds duidelijker ook als vrijetijdsbesteding 
wordt beschouwd. Leisure elementen worden dan ook door de consument verwacht. 
Leisure is wel heel duidelijk iets wat uit Amerika is komen overwaaien: daar heeft 
men veel minder gezellige historische stadskernen die leisure elementen bieden dan in 
Nederland. In feite had men in Nederland dus al leisure ge!ntegreerd in de binnenstad. 
Elementen als glijbanen, ijsbanen en dergelijke zal WBN niet aan haar centra gaan 
toevoegen: men ziet het winkelcentrum niet als een pretpark. Uiteraard gelooft de 
heer Speetjens wel dat de consument vermaakt wil warden. Hiertoe dienen zaken als 
horeca en terrasvorming. Met name de link tussen winkels en horeca is belangrijk. 
Eventueel speelt tevens een link tussen winkels en bioscopen. De heer Speetjens ziet 
geen link met casino's, gokhallen, sportruimtes, expositieruimtes en dergelijke. 
In de visie van WBN is leisure ondersteunend aan het winkelen: leisure mag nooit 
gaan overheersen in een winkelcentrum en de consument van het winkelen afleiden. 
De functie van het winkelcentrum mag in deze visie dus niet door een andere 
verdrongen worden. Leisure speelt zich uiteraard voor een groot deel af in de winkel 
zelf. Dit acht de heer Speetjens dan ook belangrijk. De winkel krijgt dan in feite een 
showroomfunctie. De wedloop tussen fysiek en virtueel winkelen zich eerder afspelen 
op het niveau van de winkel dan op het niveau van het centrum. 

Omzetgerelateerde huur 
Grootste obstakel met betrekking tot omzet gerelateerde huren blijft de wetgeving in 
Nederland. Daarnaast hangt de traditionele instelling tegenover omzet gerelateerde 
huren samen met een historisch gegroeide argwanende houding vanuit zowel 
beleggers als winkeliers. WBN beschouwt winkelvastgoed niet enkel als een spaarpot, 
maar vooral ook als een productiemiddel. WBN streeft er dan ook naar bij de 
conceptvorming en exploitatie betrokken te zijn en het winkelcentrum zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. Dit is de reden voor WBN om het beheer van centra in 
eigen hand te nemen: men wil nauw bij de winkelcentra betrokken zijn en direct 
contact hebben met de ondernemers die het geld genereren en uiteindelijk de 
performance van de mall bepalen. Uiteraard is het van belang dat tegenover deze 
inspanningen resultaat of beloning staat. Men is dus voorstander van omzet 
gerelateerde huren voor zover dat mogelijk is. Buitenlandse grootwinkelbedrijven 
eisen bij vestiging in centra in Nederland zelfs vaak omzet gerelateerde huren van de 
belegger. 
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Proces van conceptvorming 
De voornaamste doelstellingen van WBN zijn het winkelvastgoed in portefeuille zo 
goed mogelijk beheren en voor een bepaald bedrag jaarlijks nieuwe winkelcentra aan 
de portefeuille toevoegen teneinde een bepaald rendement over de beleggingen te 
behalen. De performance van het vastgoed moet op lange termijn minimaal een 
bepaald percentage boven dat van de staatsleningen liggen. 
WBN heeft, zoals reeds genoemd, de taken technisch en commercieel beheer van de 
centra in portefeuille op zich genomen. Men probeert naast het ondersteunen van de 
huurders, of liever ondernemers, in het centrum uiteraard tevens het de bezoekers 
zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Men besteedt dan ook veel aandacht aan 
consumentenonderzoek. WBN heeft markt- en consumentenonderzoek uitbesteed aan 
een bureau dat de monitoring op dit gebied voor de meeste winkelcentra in 
portefeuille doet. Doelstelling hierbij is uiteraard om het centrum te blijven bijsturen 
op basis van de consumentenontwikkelingen. Bijsturing gebeurt echter geleidelijk, 
aangezien vele zaken, zoals huurcontracten niet snel gewijzigd kunnen worden. 
Bovendien vinden de consumentenontwikkelingen tevens geleidelijk plaats. Zodra de 
benodigde ingrepen het beheer overstijgen gaat men over tot herontwikkeling, 
uitbreiding, functieaanpassing of iets dergelijks. Eenmaal in de twee a drie jaar wordt 
per centrum een complexanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt vanuit verschillende 
invalshoeken of disciplines (marketing, techniek, commercieel management, verhuur 
etc.) gekeken hoe het centrum ervoor staat. Hieruit kunnen verschillende conclusies 
voortkomen: van op dezelfde wijze doorexploiteren tot herontwikkelen (op basis van 
bedreigingen of kansen) of verkopen. Als men tot herontwikkeling overgaat, stuurt 
een projectteam van WBN het proces van herontwikkeling aan. Bij dit proces worden 
uiteraard vele taken uitbesteed aan andere partijen (denk aan een ontwikkelaar, 
planontwikkelaar en dergelijke). WBN probeert zoveel mogelijk ook bij het eerste 
initiatief van winkelcentrumontwikkelingen van de partij te zijn. Veelal stelt men zich 
op als partner van de gemeente, aangezien de belangen van de gemeente en belegger 
niet zo ver van elkaar liggen. De institutionele belegger blijft op de lange termijn 
betrokken bij een ontwikkeling en wil evenals de gemeente een op lange terrnijn goed 
functionerend centrum. Samen met de gemeenten worden de randvoorwaarden en 
uitgangspunten bepaald en komt men tot een ontwikkelingsovereenkomst. 
Belangrijkste partijen met betrekking tot conceptvorrning zijn wisselend. Veel 
beleggers hebben geen verstand van vastgoed en leveren derhalve een beperkte 
bijdrage tot het concept. Deze beleggers huren vaak partijen als WPM in. In geval van 
WBN zijn de belangrijke partners met betrekking tot de conceptvorrning de architect, 
de gemeente (deze stelt veel randvoorwaarden en draagt ook vaak een architect aan), 
later de ontwikkelaar en soms een externe adviseur. 

Restricties 
Een van de belangrijkere restricties of obstakels bij conceptvorming is het DPO: het 
potentieel (hoeveel meter er toegevoegd mag worden). Dit hangt deels samen met 
wetgeving, maar uiteraard ook met concurrentie. Afgezien van het DPO wordt 
concurrentie niet nader beschouwd bij de conceptvorming. 
Met betrekking tot beperkingen op gebied van technologie merkt de heer Speetjens op 
dat alle concurrenten met dezelfde beperking te kampen hebben. WBN probeert 
zoveel mogelijk met nieuwe technologieen, zoals de e-commerce ontwikkelingen, 
voorop te lopen, om een voorsprong te hebben op de concurrent. 
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De gemeente drukt vaak een bepaalde stempel op projecten. Daarnaast speelt tevens 
de markttechnische haalbaarheid (medewerking van partijen) vaak mee als beperking, 
vooral met betrekking tot de beoogde branche mix. 
De duur van conceptontwikkeling van initiatief tot en met D.O. kan, afhankelijk van 
de complexiteit van het project, enorm varieren; veelal tussen de 2 en 10 jaar (met 
Hoog Catherijne is men echter al 15 jaar bezig). 

Consumenten, segmentatie en doelgroepen 
Er worden altijd een of meer marktstudies uitgevoerd. Vooral de gemeente hecht hier 
veel waarde aan. Hierbij kan men denken aan het DPO ( o.a. koopstroom gegevens, 
binding, omvang bevolking, bestedingen en toevloeiing). Het nadeel van enquetes is 
dat men vaak hetzelfde zegt omdat men niets kan verzinnen. De heer Speetjens acht 
informatie met betrekking tot indicatoren als gemiddelde verblijfsduur, bestedingen, 
waardering en dergelijke belangrijker. Het toespitsen of inkleuren van een 
winkelcentrum op de bevolkingskenmerken van een bepaald verzorgingsgebied 
gebeurt vooral op basis van ervaring. De keuze van elementen, zoals een bepaalde 
supermarkt, kan ook samenhangen met andere factoren die meespelen: dat men 
bijvoorbeeld een goed contact heeft met een bepaalde supermarktexploitant en graag 
een wederdienst bewijst. ldeaaltypisch is het uiteraard wel zo dat marktonderzoek 
gedaan wordt en op basis daarvan een bepaald concept gemaakt wordt. 

De Nederlandse winkelstructuur stamt uit de jaren vijftig. Nu, vijftig jaar verder, zijn 
er vele nieuwe ontwikkelingen. Hierbij kan men denken aan PDV- en GDV 
wetgeving en factory outlet centra. Deze nieuwe ontwikkelingen vallen in feite buiten 
de opgestelde hierarchie voor winkelcentra. Deze outlet centra mikken op een zeer 
groot gebied, maar omdat de bezoekfrequentie erg laag ligt, moet men toch een zeer 
breed publiek aanspreken. In Nederland is het voor veel segmentatiecriteria moeilijk 
om een voldoende grote doelgroep te vinden om het aanbod van een heel 
winkelcentrum op af te stemmen. De PC Hooftstraat richt zich wel op een duidelijk 
segment, maar hiervan bestaat er ook slechts een (of hooguit twee) in heel Nederland. 
Een antler voorbeeld van een winkelcentrum dat duidelijk op een segment is gericht is 
de shopperhal in Amsterdamse Poort. Op andere locaties is deze formule echter niet 
aangeslagen vanwege een onvoldoende grote groep allochtonen. 
Bij het ontwikkelen van een winkelcentrum probeert men uiteraard te kijken naar de 
voorkeuren van verschillende segmenten in het verzorgingsgebied, wellicht dat hier 
echter nog meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Een vergrijzende 
bevolking, bijvoorbeeld, besteedt relatief meer aan primaire levensbehoeften, maar 
ook aan drogisterijartikelen. Men is minder mobiel, stelt hoge eisen aan netheid en 
veiligheid. 

Segmentatiecriteria die veelal worden toegepast zijn in ieder geval geografische 
segmentatie; woonplaats, maar ook werk-, bezoek- en passant locatie (bijvoorbeeld 
Hoog Catherijne). Daarnaast wil men zich vooral op de grootste gemene deler richten: 
dus de omvang van het segment. Uiteraard houdt men wel in de gaten welke groepen 
allemaal tot het verzorgingsgebied behoren, maar om vervolgens op de grootste 
gemene deler te richten. De heer Speetjens acht het belangrijk om als eigenaar inzicht 
te hebben in de bezoekers van je centrum en dat je aanbod aansluit op de wensen van 
de consument. Overigens worden hierin toch nog een hoop fouten gemaakt. 
Men stelt een ideaal plaatje op met betrekking tot de branche mix. Afhankelijk van 
overige factoren probeert men zoveel mogelijk de gestelde opzet te volgen. Hierbij 
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spelen niet alleen zaken als de bereidheid van ondememers om zich in het centrum te 
vestigen, maar ook de afweging met het huumiveau dat de belegger kan bereiken. 
WBN probeert echter rekening te houden met het lange terrnijn belang; sornrnige 
branches hebben aanvullende branches in de nabijheid nodig om te overleven in een 
centrum. 
Men probeert zich vooral te richten op wat de consument uit het verzorgingsgebied 
van het betreffende winkelcentrum verwacht. Veelal komt dit neer op, en promoot 
men op zaken als goede bereikbaarheid, (gratis) parkeergelegenheid, nabijheid, 
openingstijden, compleet winkelaanbod (basis branchering) in de directe buurt en 
dergelijke. In feite komt dit neer op de grootste gemene deler binnen het 
verzorgingsgebied. Hoog Catherijne integreert in feite verschillende functies. Een 
deel heeft veel weg van een wijkwinkelcentrum met veel versaanbod, een Albert 
Heijn en HEMA. Hier komen dan ook veel mensen na of tijdens werktijd vanaf de 
ornliggende kantoren boodschappen doen. Een antler deel van Hoog Catherijne is 
weer recreatief, vaak als looproute naar de binnenstad. Nadeel van het toepassen van 
functionele deelgebieden in een winkelcentrum is dat kruisbestuiving tussen 
verschillende branches beperkt wordt. 

Zoals reeds genoemd wordt voor elk centrum eens in de drie jaar een complexanalyse 
of monitor onderzoek uitgevoerd. Hierbij kijkt men naar herkomst van de bezoekers, 
vervoerswijze, bezoekfrequentie, verblijfsduur, waardering, gerniddelde bestedingen, 
gerniste winkels. Daarnaast neemt men veelal tellingen af. Door de uitkomsten te 
vergelijken met het voorgaande onderzoek kunnen trends en dergelijke worden 
afgeleid. 

Recreatieve winkelgelegenheden zijn meer en meer geopend op de tijden dat mensen 
recreatief winkelen, dat is meestal zondag en veel minder op de doordeweekse 
ochtenden. Vaak zijn er tevens meerdere koopavonden. Door op zondagen geopend te 
zijn worden de bezoeken uiteraard voor een deel gespreid, maar aan de andere kant 
concurreert men ook met andere recreatieve functies als wandelen in het bos en een 
strandbezoek. Tot dusver worden andere recreatieve functies nog niet als concurrentie 
van het winkelcentrum meegenomen bij de conceptvorrning. Dit hangt ook sarnen met 
de portefeuille van WBN; deze bestaat voor een heel groot deel uit kleine buurt- of 
wijkwinkelcentra, een paar grotere stadsdeel- I stadscentra en uiteraard Hoog 
Catherijne. Concurrentie van andere recreatieve functies zou vooral op zondagen voor 
het echte recreatieve winkelen gelden. lets wat in feite enkel op Hoog Catherijne van 
toepassing kan zijn. 

Segmentatieprofielen komen vaker in assortimenten van winkels terug dan in het hele 
winkelcentrum. Kleinere huishoudens (zoals studenten, alleenstaanden en ouderen) 
prefereren veelal kleinere verpakkingen m.b.t. levensrniddelen en kant en klaar 
maaltijden. 
Een buurt- of wijkcentrum wordt hoogfrequent bezocht. Een dergelijk centrum heeft 
dan een ontmoetingsfunctie. Verder ergeren mensen zich snel aan zaken als rornrnel 
en vuil: het centrum wordt toch vaak als het eigen centrum beschouwd. 
Ouderen zijn weinig mobiel en prefereren vaak nabijheid. Verder zijn netheid, 
bankjes en terrasjes belangrijk voor deze groep. Ook waardeert men een 
speelgoedwinkel, om cadeaus voor kleinkinderen te kunnen kopen. Verder is bij de 
heer Speetjens niet echt gedetailleerdere informatie van segmentvoorkeuren bekend. 



Aanbodcreatie proces van recreatief winkelen - Bijlagen :!!! 
Men werkt aan lange termijnvisies voor de centra in portefeuille. Hierbij wordt 
gekeken naar hoe de wijken zich zullen ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van bevolkingsprognoses. Algemeen zijn toekomstige ontwikkelingen die van invloed 
zijn op segmenten de vergrijzing van de bevolking, waardoor de groep ouderen 
relatief steeds groter wordt, en de verkleining van huishoudens, waardoor de groep 
kleine huishoudens groeit. 

Belangrijke elementen met betrekking tot recreatief winkelen zijn zaken als horeca, 
presentatie van de winkel, ervaring, sfeer en uitstraling, branchemix, evenementen 
(artiestenoptreden, braderie, maar niet te spectaculair, want dan bezoekt men de 
winkels juist minder). Het centrum moet constant onder de aandacht worden gebracht. 
In de combinatie van winkels met avondbestedingen als een bioscoop of casino 
gelooft de heer Speetjens niet zo: ze functioneren tocb meer los van elkaar. Hetzelfde 
geldt voor pretparken, schaatsbanen of culturele elementen. 
Service elementen worden steeds belangrijker. Hierbij kan men denken aan toiletten, 
kinderopvang, goede bewegwijzering, goede parkeergelegenheid, bezorgservice en 
informatiebalie. Dergelijke zaken worden door consumenten steeds meer als een 
vanzelfsprekendbeid ervaren: er is steeds minder vrije keuze bij bet toepassen van die 
service elementen. 

Toekomstig belangrijke elementen zijn zaken die bijdragen tot de ervaring. Inmiddels 
zijn prijs en kwaliteit redelijk naar elkaar toe gegroeid en enigszins vanzelfsprekend 
voor de consument geworden. Nu worden dus de aantrekkelijkheid, sfeer, ervaring en 
service in de winkel steeds belangrijker: bet reisbureau wordt bijvoorbeeld de 
vakantiewinkel. Veel van deze zaken spelen zicb af op winkelniveau. 
Met betrekking tot bet functionele winkelen moet bet centrum eenvoudig maar goed 
zijn, waarbij parkeren, netbeid en openingstijden van belang zijn. Met betrekking tot 
bet recreatieve winkelen verwacbt de consument meer en zijn presentatie en 
aantrekkelijkheid belangrijk. Men moet zich realiseren dat geconcurreerd wordt met 
alle vrijetijdsbestedingen. 


