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Zorgen om een
krimpend draagvlak
Ingrid Janssen, Universitair Docent leerstoelgroep Vastgoedbeheer, Technische
Universiteit Eindhoven

In sommige delen van Nederland zien de demografische ontwikkelingen er
alles behalve rooskleurig uit. Dit zal zeker invloed hebben op de detailhandel
in de binnenstad. Hoe kan de binnenstad zich wapenen tegen de gevolgen van
demografische krimp? Statistieken laten zien dat in gemeenten in Zuid-Limburg
en Noordoost-Groningen de omvang van de bevolking al afneemt. Met name in
de regio Parkstad Limburg staat krimp hoog op de politieke agenda. In nieuw
detailhandelsbeleid is krimp een leidend thema. In deze bijdrage zal Parkstad
Limburg worden aangehaald als voorbeeld van een regio waar als gevoig van
bevolkingskrimp de functie van de binnensteden zal veranderen.

Achtergronden bevolkingskrimp
Parkstad Limburg omvat een achttal gemeenten in het zuidoosten van Limburg,
waaronder Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. In deze regio wonen en werken ongeveer
250.000 mensen. De bevolking in deze regio zal tot 2040 met naar schatting 20%
dalen als gevolg van een mix van de-industrialisatie, emigratie en minder geboorten. Een
gevolg is dat ook de koopkracht in deze regio met ongeveer 20% zal dalen over dezelfde 59
periode. Krimp staat niet op zichzelf maar gaat gepaard met andere demografische
ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening. Voor de detailhandel betekent dit
dat niet alleen de omvang van de bestedingen daalt, maar ook een verandering te
verwachten valt in het bestedingsgedrag. Wanneer ruim 30% van het draagvlak voor
de binnenstad uit 65-plussers bestaat (de verwachting voor Kerkrade in 2030), dient
deze binnenstad er anders uit te zien dan de binnenstad die vooral door jongeren wordt
bezocht (zoals bijvoorbeeld de studentenstad Groningen).

Krimp bete/eent niet alleen dat de
omvang van de bestedingen daalt,

maar oole dat een verandering
te verwachten valt in het

bestedingsgedrag.

Keuzes maken
Als gevoig van krimp zal het totale winkelaanbod in Parkstad Limburg teruggebracht
moeten worden met zo’n 70.000 m2 wvo over een periode van 30 jaar, zo blijkt uit een
recente studie van BRO1. Een enorme opgave die indruist tegen het vastgoeddenken
van de afgelopen decennia waarin groei en waardecreatie het motto was. Over deze
saneringsopgave dient gedifferentieerd gedacht te worden. Het zou niet verstandig zijn
het winkelaanbod in alle centra in gelijke mate te laten krimpen. Hierin dienen keuzes te
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worden gemaakt op regionaa! niveau die samenhangen met de beoogde functies van de
winkelcentra. Zo heeft de binnenstad van Heerlen a! aan aantrekkingskracht gewonnen
door het vergroten van de veiligheid en het verruimen van het culture!e aanbod2.
Investeren in een aantrekkelijke binnenstad resulteert in een hogere koopkrachtbinding
uit de omringende gemeenten. Daarnaast draagt een compleet voorzieningenniveau in
de binnenstad bij aan de aantrekkelijkheid van Heerlen en omgeving als woonmiFeu wat
kan resulteren in het aantrekken van jonge huishoudens in de strijd tegen een krimpende
en vergrijzende bevolking.

Kleinere stadscentra met ondersteunende functie
Maar wat nu te doen met de k!einere stadscentra? Kiezen voor de grotere winkellocaties
impliceert dat de binnensteden van k!einere gemeenten verhoudingsgewijs een groter
dee! van de saneringsopgave voor hun rekening moeten nemen. Voorheen konden,
a!s gevo!g van economische groei, ook k!einere stadscentra elkaar beconcurreren
door het toevoegen van meer vierkante meters winkeloppervlak. Zowe! retailers,
vastgoedontwikkelaars a!s vastgoédbe!eggers sponnen hier garen bij. Een krimpend
en vergrijzend draagv!ak vraagt echter om een andere oplossing. De stadscentra van
kleinere gemeenten zul!en, meer dan voorheen, een ondersteunende functie krijgen
met als doe! het eigen verzorgingsgebied, met een groot aandeel ouderen, aan zich
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to binden. Ouderon zijn minder mobiol en zullen minder frequent grotere stadscentra
bezoeken. De kleinere stadscentra kunnon prima in de behoeften van dezo ouderen
voorzien door te zorgen voor een porsoonlijk karakter, een goed voorzieningenniveau
zoals ontmoetingsplokken (lunchrooms) en servicegerichte winkelformules3. Tegolijkertijd
zal een krimpend draagvlak leiden tot compactere winkelconcontratios. Neem als
voorbeeld de binnenstad van Kerkrade. Met circa 50.000 inwoners is Kerkrade de op 1
na grootste gemeonte in Parkstad Limburg. Toch gaat een groot deel van do inwoners in
deze gemeente voor aankopen naar Heerlen.

De binnenstacismanager staat
voor de uitdagende taak om bij

de transformatie naar compactere
stadscentra pandeigenaren te

betrekken.

Aspecton als bereikbaarheid infrastructuur en geografie (het heuvellandschap als 6 1
natuurlijke barrière) dragen bij aan deze afvlooing. Nu al staat 13% van de winkelpanden
in de binnenstad van Kerkrade leog. Indion ook de krimpvoorspellingen wordon
meegerekend, blijft van het draagvlak voor winkelvoorzieningen niet veel over. Een
compacte, dagelijkse voorzieningen en service gerichto binnenstad is de oplossing.

Ook krimp vraagt om investeringen
Een krimpende bevolking zal als vanzelfsprekend leiden tot een krimpend winkelaanbod.
Als hierop geen beleid wordt gemaakt zal krimp resulteren in loegstand en verloedering.
Om dit te voorkomen vraagt ook krimp om investeringen. Compactere, kleinore
centra vragen om structurele aandacht voor de aanloopstraten. Deze aanloopstraten
dienen getransformeerd to worden in niet-winkelfuncties die in commercieel opzicht
minder interessant zijn. De vraag is of do projoctontwikkelaars van weleer en de
professionele vastgoedbeleggers do partners zijn in doze transformatieopgaven.
Immers do waardogrooi ziet mon niot motoon torug in de stonon maar in eon duurzaam
betor woonmilieu, ook voor do oudere consumont. In doze transformatioprocossen
is oen bolangrijke rol weggolegd voor do huidigo pandoigonaren in aanloopstraten.
Do binnonstadsmanager staat voor do uitdagonde taak om bij do transformatio naar
compactero stadscontra doze pandeigenaron te botrekkon.

1 1300(2010), Retaiis(ruetourvis)e 2010-2020 Peeketod Lioeborg.
2 Monet. 0. & C. vote Woerkens (2010), Ahoy voor geeoeenten 2010, VOC Uitgevero, Utreeht.
2 Zwetheui, 0., ,Jonssen, 1.1. & J. van der Weerd (2000), Op oaor yen betere afstenem)ng von he) wijkwinheicentruen op tie senioi;

Service Mogacine. 17(1)


