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Voorwoord
Deze scriptie vormt het eindresultaat van het afstudeeronderzoek van de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven met als masterspecialisatie Vastgoedbeheer. Het onderzoek dat ik gedurende 9 maanden heh geschreven ter
afronding van mijn opleiding is uitgevoerd bij Strabo bv te Amsterdam. Strabo bv is de onderzoeksspecialist bij uitstek op het
gebied van vastgoed en winkelvastgoed in het bijzonder.

Gedurende deze negen maanden heh ik veel geleerd over de wereld in het algemeen en specifiek de retail kant van het
vastgoed. In het bijzonder heh ik zelfstandig leren werken om mijn afstudeeropdracht naar tevredenheid te volbrengen. Hierbij
heeft een aantal mensen een bijzondere rol gespeeld. In de eerste plaats wil ik mijn afstudeerbegeleiders van de Technische
Universiteit Eindhoven, mevr. ir. I.I. Janssen en mevr. ir. R. Appel-Meulenbroek, bedanken voor hun heldere adviezen en
bijzonder prettige samenwerking. Hiemaast gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders van Strabo, de heer drs. J. Verwaaien en
de heer drs. R.J. van der Weerd, twee specialisten bij uitstek op het gebied van winkelvastgoed. Mede door hun bijzondere
positie binnen de vastgoedwereld heh ik gebruik mogen maken van gevoelige data van Corio, waarvoor ik in het bijzonder de
heer ir. B. BuvelOt vanuit Corio wil ik bedanken.

Niet in de allerminste plaats gaat mijn dank uit naar mijn familie en vrienden, die me zeer dierbaar zijn geweest gedurende
mijn afstudeertraject. Deze zeer leerzame afstudeerepisode is namelijk op persoonlijk vlak niet altijd even eenvoudig geweest;
ik kijk toch terug op een zeer geslaagde periode en dank daarom iedereen voor de goede tijd en hulp.

Joep Suurland
Tilburg, juni 2005
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Samenvatting
De Nederlandse detailhandelsmarkt is onderhevig aan een continu veranderend proces. Vanuit de vraagzijde van de markt komt dit
proces tot stand door een steeds meer eisende consument met een brede winkelhorizon. Het is daarom noodzakelijk om op de
dynamiek van dit consumentengedrag in te spelen en de koopbereidheid te stimuleren. Dit wordt gedaan door het winkelaanbod af te
stemmen op het veranderende gedrag. Een actuele en belangrijke ontwikkeling in de aanbodzijde van de markt is het verschijnsel
van branchevervaging en schaalvergroting. Om de consument voor zich te winnen, grijpen detaillisten naar branchevreemde
producten. Branchevervaging betekent dan ook het doorbreken van de grenzen van afzonderlijke branches. De opname van
branchevreemde producten gaat enerzijds ten kosten van de beschikbare winkelruimte van detaillisten doordat het assortiment
toeneemt. Anderzijds gaat het ten koste van branches waar het branchevreemde assortiment van origine aan toebehoorde. Deze
ontwikkelingen vinden voomamelijk plaats in wijkwinkelcentra waar de dagelijkse boodschappen worden gedaan. Het effect ervan
is emstig voor een dee) van de detaillisten die langzaam maar zeker in inkomsten achteruit gaan en op den duur mogelijk
noodgedwongen zullen moeten stoppen. Het verdwijnen van zelfstandige winkeliers laat mogelijk onverhuurde winkelruimten achter
die de (financiele) prestaties van wijkwinkelcentra niet ten goede zullen komen. Voor beleggers, die wijkwinkelcentra in hun
portefeuille hebben, betekent dit mogelijk dat het stabiele rendement van wijkwinkelcentra door een veranderend productaanbod in
het geding komt. Onderzoek naar

branchevervaging en schaalvergroting moet inzicht verschaffen in de gevolgen voor de

(financiele) prestaties van wijkwinkelcentra. De probleemstelling met bijbehorende deelvragen komt als volgt tot uitdrukking:

"Wat is het effect van schaalvergroting en branchevervaging op de (financie/e) prestaties van wijkwinkelcentra en hoe zal dit effect
zich ontwikkelen?"
1.

Hoe worden de (financiele) prestaties van een wijkwinkelcentrnm bepaa/d?

2.

Op welke manier kan branchevervaging en schaalvergroting meetbaar worden gemaakt?

3.

Hoe manifesteert branchevervaging en schaalvergroting zich in wijkwinkelcentra?

4.

Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op het (financieel) presteren van wijkwinkelcentra?

Onderstaande doelstelling wordt als basis gebruikt voor dit onderzoek:
"Het verkrijgen van inzicht in de ejfecten van schaalvergroting en branchevervaging op de (financiele) prestaties van
wijkwinkelcentra. "

Om te komen tot beantwoording van de deelvragen is enerzijds gekeken naar de literatuur (deelvraag I en 2) en anderzijds naar de
praktijk (deelvraag 3 en 4). Vanuit de literatuur is de (financii!le) prestatie van wijkwinkelcentra belicht en zijn tevens de
ontwikkelingen van schaalvergroting en branchevervaging geoperationaliseerd, zodat deze begrippen vervolgens in de praktijk
kunnen warden gemeten. Het praktijkgedeelte is onderzocht aan de hand van casestudies waar gebruik is gemaakt van data van
Corio (metrages en huurprijzen).
Voortvloeiend uit de literatuurstudie kunnen drie soorten opdelingen worden gemaakt waarbij branchevervaging en schaalvergroting
tot uiting komt. Deze opdeling is bij de casestudies als uitgangspunt gehanteerd. De eerste opdeling betreft mutaties, waarbij
gedurende de exploitatieduur van een wijkwinkelcentrum veranderingen op kunnen treden die leiden tot schaalvergroting en
branchevervaging. De tweede opdeling betreft renovatie, waarbij de belegger economische en technische veroudering van een
winkelcentrum tegen wil gaan om zodoende het prestatieniveau te herstellen. Deze ingreep kan leiden tot schaalvergroting en
branchevervaging. Als laatst is gekeken naar nieuwe wijkwinkelcentra die dee) uit maken van de markt. In relatie tot
schaalvergroting is de verwachting dat er in het ontwerp rekening is gehouden met veranderende marktomstandigheden en zal in de
casestudie warden onderzocht.

Wijkwinkelcentra voorzien in de dagelijkse boodschappen waar de voomaamste trekkers supermarkten en drogisterijen zijn. Deze
trekkers staan garant voor een groat verzorgingsgebied en daarmee omzetpotentieel. Als gevolg van het productaanbod is dit het
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wijkwinkelcentrum relatief ongevoelig voor conjuncturele veranderingen. De reden hiervan is dat de dagelijkse benodigdheden een
'noodzakelijk goed' betreffen. Dit gegeven rnaakt wijkwinkelcentra dan ook een interessante belegging. Er is ook geconstateerd dat
de detailhandel non-food echter wel met de conjuncturele bewegingen correleert. Het functioneren van planrnatige winkelcentra is
gelieerd aan de bedrijfsvoering van detaillisten en beleggers, die een rnaxirnaal bedrijfsresultaat als hoofddoel hebben. De belangen
van de belegger zijn echter tegenstrijdig met de belangen van de detaillist: huur geldt als ink.omen voor de belegger en betreft een
kostenpost voor de detaillist. Orn onder andere de consurnentenbestedingen te stirnuleren is de belegger genoodzaakt te investeren in
het vastgoed. Hogere consurnentenbestedingen zorgen voor een beter functionerend winkelcentrurn waar zowel de detaillist
(consurnentenbestedingen) als de belegger (huurprijs en rendernent) van profiteert. Kort sarnengevat bestaan er drie deelrnarkten
binnen een wijkwinkelcentrurn die in hoge mate' met elkaar zijn verweven: detailhandelsrnarkt, winkelverhuurrnarkt en de
winkelbeleggingsrnarkt.

De

(financiC!le)

prestatieindicatoren

tussen

deze

deelrnarkten

zijn

achtereenvolgens:

de

consurnentenbestedingen, de huurprijs en het rendernent.

Tijdens hoogconjunctuur wordt verhoudingsgewijs rneer besteed aan non-food en in econornische tegenspoed rneer aan food. De
speciaalzaken hebben het in een econornische recessie ook rnoeilijker orndat rnensen prijsbewuster worden. Met name superrnarkten
profiteren van deze prijsbewustheid. Met het vooruitzicht op de vergrijzing en de afnarne van de bevolkingsgroei zullen de
consurnptie van voedings- en genotrniddelen in de toekornst afnernen. Vanwege het inelastische karakter van deze producten zullen
retailers op zoek (blijven) gaan naar altematieven zoals branchevreernde producten om hun concurrentiepositie te verstevigen.
Daarbij is het consurnentengedrag aan verandering onderhevig waarbij 'winkelgernak' voorop staat. Superrnarkten profiteren hiervan
door hun brede en diepe assortirnent. Hierdoor zullen deze forrnules in de toekornst nog sterker kornen te staan door verdere
assortirnentsuitbreiding. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd door naast het kem- en randassortirnent de schappen te vullen met
een aanvullend assortirnent. Dit aanvullende assortirnent heeft geen enkele betekenis voor de winkelformule, rnaar heeft betrekking
op branchevreernde producten orndat de verwantschap met het kern- en randassortirnent ontbreekt. De toenarne van branchevreernde
producten leidt tot een extra vraag naar winkelruirnte en heeft consequenties voor de overige branches in het wijkwinkelcentrurn. Als
gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van met name superrnarkten en drogisterijen ontstaan vanuit verhuurdersoptiek
'risicobranches' binnen wijkwinkelcentra die op termijn rnogelijk voor leegstand kunnen zorgen. Dit feit rnaakt ook dat
schaalvergroting en branchevervaging onlosrnakelijk met elkaar verbonden zijn.

Gedurende de exploitatieduur van wijkwinkelcentra kunnen als gevolg van deze een extra vraag naar winkelruirnte veranderingen
voordoen met betrekking tot de branchering. Deze veranderingen zijn orngezet in indicatoren die branchevervaging en
schaalvergroting operationeel rnaken (zie tabel I). Deze indicatoren hebben gediend als leidraad bij de behandelde casussen. Zoals
reeds aan bod is gekornen is een opdeling gernaakt naar mutatie en renovatie. Deze opdeling is noodzakelijk geweest orndat er zich
in gerenoveerde situaties, naast de toename van het totale winkelcentrurnoppervlak, aanzienlijke veranderingen kunnen optreden in
het aantal branches en winkelunits. Ook nieuwe wijkwinkelcentra rnaken dee! uit van de rnarkt en zijn in de casestudies onderzocht
op schaalvergroting in relatie tot 'oude' wijkwinkelcentra.

. htm
. d'1catoren branc h evervaJ!tnJ! en schaaI verJ!rottnJ! ODJ!edeeId naar mutat1e en renovat1e
Overz1c
.. ...
.
.
.chaatve-~•- '

. ..

brancb9

, ~

,.

Toename van het winkelotJtJeNlak tJer winkel uitaedrukt in m 2

Mutatle
Afname van het aantal branches

Afname van het aantal winkels
Veranderina van de vloeroroductiviteit
Veranderina verhoudinq breedte I dietJte winkeltJanden
Toevoeging van eenzeffde branche aan de bestaande brancherina
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Door verhuizing

het in

gebruik

nemen

van

een

grotere

(vrijgekomen) winkelunit
Toename van het totale aantal m 2 van het wiikwinkelcentrum

Renovatle

Toename van het winkeloooervlak per winkel uitaedrukt in m 2
Afname van het aantal branches

Afname van het aantal winkels

Geliik blijven van het aantal branches

Geliik bliiven van het aantal winkels

Toename van het aantal branches

Toename van het aantal winkels
Verandering van de vloerproductiviteit
Veranderina verhoudina breedte I dieote winkeloanden
Toevoeging van eenzelfde branche aan de bestaande branchering
Door verhuizina het in aebruik nemen van een grotere winkelunit

[Tabel 1 Overzicht indicatoren branchevervaging en schaalvergroting]

Hieronder zullen de resultaten worden besproken die uit de casestudies naar voren zijn gekomen.
Voor renovatie is gekeken naar 4 cases. In slechts een case heeft in een periode van 5 jaar schaalvergroting plaats gevonden. Hierbij
zijn in de Jay-out aanpassingen verricht om deze vergroting te realiseren. Gekeken naar de vloerproductiviteit, is een daling
geconstateerd bij een supermarkt. Voor twee detaillisten heeft de schaalvergroting een stijging in de vloerproductiviteit teweeg
gebracht. Ook is in een aantal cases de branchering eenzijdiger geworden door toevoeging van eenzelfde branche aan de bestaande
branchering. Toevoeging van een tweede supermarkt of drogisterij kan echter zorgen voor een breder aanbod vanwege
marktdifferentiatie binnen een segment. Onderzoek heeft aangetoond dat juiste supermarktcombinatie kan zorgen voor een enorme
impuls waarvan het gehele wijkwinkelcentrum profijt heeft. In een enkel geval heeft schaalvergroting plaats gevonden doordat
branches zijn verhuisd vaar een grotere winkelunit binnen het winkelcentrum. Ook kunnen grotere winkelformules leiden tot een
eenzijdiger winkelaanbod (branchering), maar dan per winkel met een breder assortiment als gevolg van branchevervaging.

Voor renovatie is gekeken naar slecht een case. Hierin is het totale oppervlak toegenomen met 27% ten opzichte van de oude
situatie. De schaalvergroting is voor een deel gerealiseerd doordat winkelunits zijn samengevoegd. Het aantal units is toegenomen
met 5 als gevolg van uitbreiding door nieuwbouw. De gemiddelde unitgrootte in de oude situatie was 228 m1 ten opzichte van 248

m1 in de nieuwe situatie; toename van 8%.
Voor nieuwbouw is een vergelijking gemaakt tussen drie nieuwe en drie oude wijkwinkelcentra. Er heeft in het ontwerp
schaalvergroting plaats gevonden waarbij het aantal units is afgenomen en de gemiddelde unitgrootte is toegenomen met 26%. Het
totale winkelcentrum in de nieuwe situatie is gering toegenomen met I%. Met betrekking tot de branchering zijn een aantal branches
niet meer opgenomen in de ' standaard' branchering.

Hieronder zullen de resultaten met betrekkjng tot de huWl'riis en beleggjngswaarde worden besproken
De veranderingen van schaalvergroting hebben in de eerste plaats effect gehad op de winkelverhuurmarkt waar een
huurprijsverandering is opgetreden. Voor de branches waarin bij mutatie schaalvergroting heeft plaats gevonden is de gemiddelde
huurprijs gedaald met 6%. Op het totale winkelcentrum is de gemiddelde huurprijs gestegen met 10%. Ondanks de toename aan
winkelmeters van twee branches is de huurprijs per vierkante meter toegenomen. Dit is opmerkelijk, omdat juist een daling in
huurprijs verwacht bij vergroting van een winkelunit. Bij renovatie is de gemiddelde huurprijs in de vergrote branches afgenomen
met 3%. De gemiddelde totale huurprijs van het centrum is afgenomen met maar liefst 13%. Opmerkelijk is ook hier een
huurprijsverhoging in de supermarktbranche als gevolg van schaalvergroting. De branches in nieuwe wijkwinkelcentra waarin
schaalvergroting is opgetreden, is ook een toename in huurprijs per vierkante meter geconstateerd van I 0%. Zelfs in vijf van de
negen branches is een huurverhoging opgetreden. Op winkelcentrumniveau is de gemiddelde huurprijs van nieuwe centra
toegenomen met 3%. De stijging in huurprijs per vierkante meter bij voomamelijk de trekkers (supermarkt) is mogelijk een

TUIe technische universiteit eindhoven

6

anticiperende reactie van beleggers om een gat te dichten dat mogelijk in de toekomst zal ontstaan door leegstand van
'risicobranches' (speciaalzaken). Deze verklaring is echter niet waarschijnlijk. Een plausibelere verklaring is dat de oude huurprijzen
niet conform markthuurprijzen waren. Zodoende heeft de belegger deze naar boven bijgesteld nadat schaalvergroting heeft
plaatsgevonden, maar de uiteindelijke huurprijs van de trekkers ligt echter nog onder het niveau van de gemiddelde markthuurprijs.
Bij de hypothetische benadering van de beleggingswaarde is rekening gehouden met zowel deze huurverhoging van de
supennarktbranche als het verdwijnen van de 'risicobranches' zoals (vers)speciaalzaken. De gemiste hogere huurinkomsten van de
kleine (vers)speciaalzaak zal door een hogere huur van 'trekkers' kunnen leiden tot een geringe verandering van de
beleggingswaarde. Bij deze berekening dient een grote kanttekening geplaatst te worden. De BAR die een belegger hanteert zal
mogelijk worden bijgesteld doordat het risico van leegstand als gevolg van een doorzettende branchevervaging toeneemt. Indien de
belegger deze eis naar boven bijstelt zal de beleggingswaarde van het winkelcentrum afnemen. De BAR is echter van vele factoren
afhankelijk. Zodoende is het moeilijk om in te schatten in hoeverre schaalvergroting en branchevervaging hierop effect zullen
hebben.

Belangrijkste conclusies
Algemeen kan worden gesteld dat het allemaal nog niet zo hard loopt met betrekking tot branchevervaging en schaalvergroting. Er
zijn we! verschuivingen waargenomen in de branchemix, maar een drastische afname van detaillisten met aanzienlijke leegstand tot
gevolg als gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van supennarkten en drogisterij en zijn niet geconstateerd. De branchering
van een winkelcentrum muteert geleidelijk. Wanneer er branches verdwijnen, komen er simpelweg nieuwe voor in de plaats. In de
vervanging van de soort branches is geen duidelijke trend te ontdekken en leegstand komt voor, maar ook daarin is geen stijgende
trend te ontdekken. De lokale marktomstandigheden zijn vaak bepalend voor het renderen van een wijkwinkelcentrum waarin het
succes van de individuele lokale ondememers een grote speelt. Wei zijn er grote verschuivingen waargenomen in de ornzetten:
veranderende consumentenbestedingen. Detaillisten zullen bij omzetdalingen c.q. omzetstijgingen actie ondememen en in de
toekomst mogelijk voor de keuze komen te staan: schaalvergroting, schaalverkleining of beeindiging van de bedrijfsvoering. Vast
staat dat het branchevreemde assortiment van voomamelijk supennarkten het voor de overige detaillisten erg moeilijk maakt. Ook
staat vast dat schaalvergroting effect heeft op de beleggingswaarde door veranderende huurprijzen. Hoe beleggers in de toekomst
kunnen reageren en anticiperen op deze veranderingen is niet eenduidig.

Belangrijkste aanbeveljngen voor beleeeer
Ats gevolg van branchevervaging en schaalvergroting zijn veel wijkwinkelcentra aan verandering onderhevig waarbij de huurprijs
veranderd met effecten voor op de beleggingswaarde. In dit kader dient de belegger de markthuurprijs beter te bewaken op de korte
tennijn, in het bijzonder van de grote spelers (trekkers).
Uit het onderzoek blijkt dat grote detaillisten behoeften hebben aan meer winkelruimte. lndien extra winkelruimte beschikbaar komt
op andere locaties, anders dan wijkwinkelcentra, zullen de grote spelers overwegen hiemaar te verhuizen. Inzicht in de altematieven
die de huidige detaillisten van wijkwinkelcentra hebben moet een belegger vroegtijdig ruimte geven om hierop te kunnen
anticiperen. In dit kader moet de belegger de ontwikkelingen met betrekking tot de Nota Ruimte en eventuele toekomstige
overheidsplannen blijvend in de gaten houden.
De gevolgen van branchevervaging hebben in de toekomst mogelijk effect op de overige branches in wijkwinkelcentra. Enerzijds het
verdwijnen (vers)speciaalzaken en anderzijds de 'acceptatie' van branchevreemde producten door consumenten. De belegger dient
zowel de consumentenbestedingen als het bestedingspatroon te monitoren door middel van onderzoek naar de ornzetten van retailers,
zodat hierop vroegtijdig kan worden geanticipeerd.
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HOOFDSTUK 1 Onderzoeksopzet
1.1

Aanleiding tot deze studie

De Nederlandse samenleving evolueert en is onderhevig aan een continu veranderend proces. Dit proces is te herleiden op zowel
economisch, technologisch als maatschappelijk vlak. Als gevolg hiervan heeft de retailsector de afgelopen decennia verschuivingen
doorgemaakt met gevolgen voor het Nederlandse winkellandschap.
De toegenomen mate van welvaart is voor een groot deel verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen waarbij de consument aan de
vraagzijde van de retailmarkt voor een dynamisch geheel zorgt. Kenmerkende ontwikkelingen in het modeme consumentengedrag
en specifieke karakterisering van deze consument kunnen als volgt worden omschreven [Kolpron, 2000; Buvel6t, 2002; Swaaij,
2004):

De consument is rijk, mondig, kritisch en stelt hogere eisen aan zowel product als de aankoopplaatsen. Een hogere

levensstandaard als gevolg van de toegenomen welvaart en hoger gemiddeld opleidingsniveau stelt de consument in staat zich
individueler op te stellen. Deze individualisering uit zich in een kritischere, meer eisende en mondigere consument;

De consument wordt ongrijpbaarder door de toegenomen individualisering. Door veranderende normen, waarden en

opvattingen ontstaat minder uniformiteit en meer versnippering. Hierdoor wordt segmentatie belangrijker in de retailsector;

De consument is mobieler geworden en voelt zich niet meer gebonden aan een winkelgebied. Door het grote winkelareaal is het
verhoudingsgewijs gemakkelijk van winkelvoorziening te wisselen zonder dat de reistijd veel verandert;

De consument is beter gei'nformeerd als gevolg van technologische ontwikkeling. Het toegenomen gebruik van het internet
geeft de consument meer mogelijkheden om zich in producten te verdiepen;
De consument is 'prijsbewuster' geworden als gevolg van onder andere de prijzenoorlog in de supermarktenbranche. Daarbij
komt dat de consument 'slimmer' is als gevolg van de technologische

o~twikkelingen.

Meer voor minder, meer keuze, meer

service voor een lagere prijs;
De consument heeft een steeds omvangrijker en gevarieerder behoeftepakket (horeca, cultuur, vervoer en communicatie) als
gevolg van minder vrije tijd en meer welvaart.

Door bovengenoemde ontwikkelingen wordt de winkelhorizon van de consument groter. Als het aanbod in de omgeving niet
voldoet, wijkt de consument uit naar winkelgebieden waar wel aan haar behoeften wordt voldaan. Het is daarom noodzakelijk om op
de dynamiek van het consumentengedrag in te spelen en de koopbereidheid te stimuleren door het winkelaanbod af te stemmen op
dit veranderende gedrag.

Een actuele en belangrijke ontwikkeling aan de aanbodkant als gevolg van veranderingen in het consumentengedrag is het
verschijnsel dat doorgaans branchevervaging word! genoemd en gepaard gaat met schaalvergroting. Om begripsverwarring te
voorkomen zal het verschil tussen trends en ontwikkelingen kort worden toegelicht, omdat deze twee verwante termen in veel
literatuur door elkaar worden gebruikt. Een ontwikkeling laat zich het beste omschrijven als een 'geleidelijke verandering in een
bepaalde richting' en een trend als 'een richting waarin zich iets ontwikkelt of lijkt te ontwikkelen'. Het proces van schaalvergroting
en branchevervaging is al enkele jaren aan de gang en inmiddels kan dan ook niet meer worden gesproken van een trend.

TU Ie technische universiteit eindhoven

10

Kort gefonnuleerd proberen retailers door schaalvergroting en branchevervaging kosten te drukken en marktaandeel te winnen,
teneinde meer en scherper geprijsde producten aan te kunnen bieden om zodoende de consument beter van dienst te zijn. De
processen van branchevervaging en schaalvergroting vinden voomamelijk plaats in de sector waar dagelijkse boodschappen
(levensmiddelen, persoonlijke verzorging, bloemen, dierbenodigdheden) worden gedaan. In het bijzonder wijkwinkelcentra voorzien
in deze dagelijkse behoeften waar de processen van schaalvergroting en branchevervaging zich voltrekken.

De hierarchische opbouw van het Nederlandse winkelapparaat is weergegeven in figuur 1.1. Het principe waaraan het Nederlandse

Ruimtelijk ordeningsbeleid werd ontleend was dat van de Duitser Cristaller [Christaller, 1933]. Hierin wordt een relatie gelegd
tussen marktfunctie van plaatsen en het ruimtelijk patroon van dorpen en steden (zie appendix I). Hierin wordt het ruimtelijk patroon
bepaald aan de hand van de verzorgingsfunctie die deze dorpen en steden innemen met alien een eigen vraagniveau, de zogenaamde
drempelwaarde. Een ander vraagniveau betekent een andere doelgroep. Voor de dagelijkse goederen (voedings- en genotsmiddelen)
is een relatief klein consumentendraagvlak vereist om een rendabele verkoop te garanderen. Minder frequent aan te schaffen
goederen dienen een groter draagvlak te hebben om aan een voldoende hoog vraagniveau te voldoen. De omvang van het benodigde
consumentendraagvlak is bepalend voor de grootte van het verzorgingsgebied. Zodoende ontstaat de verzorgingspiramide waarbij
aan de top de 'centrale plaats van de eerste orde' staat weergegeven. In deze eerste orde van de centrale plaats bevinden zich bet
grootste aantal winkels en de meeste vierkante meters verkoopvloeroppervlak. Hoe lager in de piramide hoe kleiner het
verzorgingsgebied en voorzieningsniveau. De centra kennen onderling een taakverdeling op grond van hun plaats binnen de
functionele hierarchic. Deze functie is direct verbonden aan de rangorde die de piramide kenmerkt. Niet alleen vanuit
ordeningsperspectief was deze opbouw inzichtelijk, ook vanuit economisch en sociaal oogpunt. Naast de hierarchische verdeling
toont de theorie van Christallers ook aan dat de vraag naar artikelen gelijkmatig afneemt als de afstand toeneemt tussen consument
en detaillist. Zodoende kennen dagelijkse artikelen een beperktere reikwijdte dan minder frequent aan te schaffen artikelen. Hierbij
gaat Christaller er van uit dat consumenten de

- _afstand tot goederen zo kort mogelijk willen houden vanuit hun woning.

Door de rangorde van winkelcentra is de bevolking

z~b-~r-~lechts

voor alledaagse goederen gebonden aan de plaatselijke

winkelvoorziening.

. Veaorge~ ~zlnnen

~Ci!~~

> 10.000

> 2.500 m

5.000 tot 10.000

1.500 a 2.500 m

2.000 tot 5.000

1.000 a 1.500 m

Tot.ca. 2.000

300 a 400 m

[Figuur 1. 1 HiGrarchie opbouw winkelvoorzieningen en
gegevens verzorgingsgebied, Bron: Bak, 1971]

Aanvullend op het kemwinkelapparaat (KWA) en stadsdeelcentra
vonnen wijkwinkelcentra een belangrijk element in de detailhandelstructuur. De basis in attractiviteit van het aanbod van
wijkwinkelcentra ligt in een sterk en uitgebreid dagelijks aanbod aan 'food'. Uiteraard worden in deze centra ook doelaankopen met
betrekking tot frequent aan te schaffen non-food artikelen gedaan.
Als gevolg van deze schaalvergroting en branchevervaging komt de brancbering in wijkwinkelcentra mogelijk onder druk te staan.
In de dagelijkse sector neemt bet marktaandeel van trekkers namelijk toe (belangrijke trekkers zijn o.a. drogisterijen en
supennarkten) ten koste van de kleinere (speciaal)zaken.
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Enerzijds is het draagvlak van de kleinere speciaalzak:en te klein, terwijl anderzijds dit winkelaanbod weer te beperkt is om de
modeme consument aan zich te kunnen binden. Het gevolg van deze ontwikkeling is omzetdaling bij de kleine zelfstandige
winkeliers met kaalslag tot gevolg.

De prognoses van beleggers voor verkoopopbrengsten, huurinkomsten en beleggingswaarden blijft onveranderd hoog, terwijl op
basis van de huidige ontwikkelingen de komende jaren een daling te verwachten is in deze (financiele) prestatie van
wijkwinkelcentra [Verwaaijen en Ter Hark, 2005]. Vanuit de zijde van de beleggers wordt echter nauwelijks geanticipeerd op deze
verwachting in daling van de financiele prestatie. Vee! wijkwinkelcentra worden namelijk nog steeds redelijk traditioneel ingericht
met een beperkt aantal grote en flink wat kleine units.

Menig wijkwinkelcentrum maakt dee! uit van de portefeuilles van beleggingsinstellingen zoals pensioenfondsen, verzekeraars en
beursgenoteerde vastgoedfondsen. Om die reden is het onderzoek geschreven vanuit het gezichtspunt van de belegger die het
vastgoed in eigendom heeft.

1.2

Branchevervaging

Onder branchevervaging wordt verstaan het gelijktijdig voeren in eenzelfde vestiging van een assortiment dat historisch gezien tot
verschillende branches behoort. De gevolgen van branchevervaging tot buiten de grenzen van een winkelassortiment, door
bijvoorbeeld het opnernen van niet-levensmiddelen in een levensmiddelenbranche, remmen de doorgroeimogelijkheden van deze
niet-levensmiddelenbranche. Het gevolg is dat de bestaansmogelijkheden van de 'kwetsbaren', in dit geval de kleine eenheden, in
het gedrang komen. Dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor de financiele prestatie van wijkwinkelcentra.

De achtergrond van de uitbreiding van het assortiment met niet-levensmiddelen heeft twee oorzaken. In de eerste plaats om zo goed
mogelijk te voldoen aan de wensen van consumenten door klanten te winnen en deze te binden met een breed en diep assortiment.
Op de tweede plaats moet de verkoop van branchevreemde producten zorgen voor omzetvergroting, winst van het marktaandeel en
kostenverlaging [Nozeman en Schaafsma, 1991]. Deze aspecten moeten zorgen voor een solide bedrijfsvoering en stellen de
winkelier in staat zich in zijn verplichtingen te voldoen jegens de eigenaar van het vastgoed.

Van origine zijn bedrijven in de detailhandel ingedeeld naar branches die soortgelijke producten verkopen. Historisch gezien
verkopen warenhuizen (o.a. Bijenkorf, V&D) producten uit verschillende branches en in toenemende mate ook supermarkten. Deze
zogenoemde geparallelliseerde bedrijven zijn gevolgd door een scala van winkels die koop- en gebruiksverwantschap van de
producten als uitgangspunt hebben en niet productverwantschap [HBO, 2004]. Illustratiefhierin zijn de tuincentra die naast bomen,
planten, bloemen en potgrond (=productverwantschap) ook vissen gaan kweken voor (tuin)vijvers (=gebruiksverwantschap). In
toenemende mate loopt de omzet langs dit soort detailhandelsbedrijven die zich weten te onderscheiden door onder andere een
uitgebreid assortiment. Soortgelijke voorbeelden hierin zijn bouwmarkten en cadeauwinkels. Maar ook nieuwe winkelformules die
hun assortiment rond een thema hebben georganiseerd houden zich nauwelijks aan branchegrenzen zoals 'alles voor kinderen' of
'alles voor de gedekte tafel'.

Daamaast houden gespecialiseerde (vers)winkels zich ook steeds minder aan branchegrenzen. Te denken valt aan de traditionele
viswinkel die zijn assortiment uitbreidt naar keukengerei en kooklessen organiseert. Branches met een oorspronkelijk diep
assortiment kampen eveneens met branchevervaging en zien dat hun kemassortiment bijna overal verkocht wordt. Voorbeelden
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hiervan zijn rookwaren, snoepgoed en speelgoed. Het gevolg is dat de traditionele indeling in branches op basis van
productverwantschap minder relevant wordt.
Naast het aanbieden van producten worden detailhandelsfuncties vennengd en aangevuld met dienstverlenende activiteiten en
horeca. Zo maken bijvoorbeeld horecavoorzieningen al langere tijd dee! uit van de warenhuizen en in toenemende mate ook van de
supennarkten. Een langere verblijfsduur van consumenten zorgt voor meer uitgaven en daarmee een hogere omzet.

ln het kader van solide bedrijfsvoering zullen detailhandelsbedrijven creatief om moeten gaan met toevoeging van functies om de
consument te kunnen bedienen en aan zich te binden. Wie een computer koopt, wil vaak niet alleen een doos, maar ook een
verzekering, een servicepakket, installatie thuis, een cursus e.d. Dit is een interessante ontwikkeling voor de detailhandel waar dit
soort servicegerichte activiteiten voor verbreding kan zorgen van het assortiment. Bovendien leent het zich vaak goed voor een meer
persoonlijke benadering wat kansen biedt voor branches die te leiden hebben onder concurrentie door branchevervaging.

1.3

Schaalvergroting

"Ruimtegebrek staat innovatie van winkels en winkelgebieden in de weg" 1•

Door de grote dynarniek in de detailhandel is innovatieve bedrijfsvoering noodzakelijk om de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan.
lnnovatie kan onder andere worden bereikt door uitbreiding van het bestaande assortiment met toevoeging van nieuwe producten (in
zowel breedte als diepte). Bijvoorbeeld door brancheoverstijgende producten of combinaties van detailhandel met dienstverlening,
zoals hiervoor beschreven. Dergelijke uitbreidingen verhogen de vraag naar winkelmeters en kunnen bij ruimtegebrek mogelijk
stagneren.

Winkels worden groter, ondememingen groeien door ovemames en filialisering en ondernemers verenigen zich in commercii!le
samenwerkingsverbanden zoals inkoop- en franchiseorganisaties om onder andere aan concurrentiek:racht te winnen,
schaalvoordelen te halen en daannee kosten te kunnen drukken. Vooral de prijsdruk in de food-sector die in wijkwinkelcentra ruim
vertegenwoordigd is, als gevolg van de supermarktoorlog die momenteel heerst, is hoog.
Enkele voorbeelden van wijkwinkelbranches waar momenteel sprake is van schaalvergroting [Vastgoedmonitor Utrecht, 2004]:
Supermarkten. Deze staan te popelen om hun grotere fonnules op te richten met een compleet en uitgebreid food-assortiment,
aangevuld met diverse niet branche-eigen non-food artikelen (cd's, electronica, etc.);
Drogisterijen. Met name de discount fonnules in deze branche zijn naarstig op zoek naar extra winkelruimten als gevolg van
assortimentsuitbreiding.

De vaak niet samenwerkende kleinschalige ondememers zien hun omzetten dalen en zijn genoodzaakt hun stijgende kosten op te
vangen door omzetvergroting. Dit wordt bewerkstelligd door o.a. assortimentsuitbreiding van branchevreemde producten wat
resulteert in een detaillist die zijn bedrijfsactiviteiten op grotere schaal zal exploiteren.
Een deel van deze ondememers zal vroeg of laat genoodzaakt zijn de exploitatie van hun bedrijf te bei!indigen omdat zij hiertoe niet
in staat zijn.

1 Citaat Ohr.

J van den Broek, president-directeur Dirk van den Broek bedrijven, Shopping Center News, jaargang 7, nurnrner 4,

2005
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Het grootste dee! van de markt wordt echter gedomineerd door grote en/of samenwerkende ondememers (zoals
franchiseorganisaties). In nichemarkten, markten waar weinig aanbieders met een heel specialistische karakter actief zijn, is ruimte
voor (super) specialisten.

Daar waar kleinschalige ondememers zich specialiseren, kunnen zij soms een dee! van de markt claimen. Dit geldt overigens niet
voor alle (vers)speciaalzaken (o.a. bloemen, (banket)bakkers, slagers, fotozaak, kaas/zuivelwinkel, groenteboer textiel,
huishoudelijke artikelen) waarin sinds jaren een daling in aantallen is te constateren.

~ fotograflsche artlkelen ------ bloemen en planten

[Figuur 1.2 Aantal detailhandelsvestigingen 1994 - 2003;Bron: Verwaaijen en Ter Harl<, 2005).

Een aantal van deze genoemde dalingen is weergegeven in figuur 1.2. Dit verlies aan oppervlakte bij de kleine ondernemers wordt
mogelijk in gebruik genomen door supennarkten, die met een toename van winkelmeters hun schaal vergroten.

1.4

Behandeling van de problematiek vanuit de wijkwinkelcentra

Wijkwinkelcentra vonnen een van de schakels in het Nederlandse winkellandschap waar de aanwezige koopkracht betreffende
alledaagse benodigdheden wordt aangeboden. Door branchevervaging en schaalvergroting is een verandering in dit aanbodsniveau
ontstaan met verschuivingen in bet draagvlak tot gevolg. Producten in bet assortiment die zelfstandige winkeliers aanbieden zijn in
toenemende mate ook verkrijgbaar bij supermarkten en drogisterijen, maar dan tegen een lagere prijs. Deze ontwikkeling wordt nog
eens versterkt doordat supennarkten zwaar inzetten op versproducten en daar steeds beter in warden. Verwacht wordt dat
schaalvergroting en branchevervaging zich in de toekomst zal voortzetten. Toevoeging van branchevreemde producten aan het
winkelassortiment van branches die daar van origine niet thuis horen, heeft tot gevolg dat oorspronkelijke 'branche product eigenaren' klanten verliezen.

Dit klantenverlies is dus voomamelijk het geval bij een aantal (speciaal)zaken in wijkwinkelcentra die in toenemende mate onder
druk zijn komen te staan. Het effect ervan is ernstig voor een dee! van deze detaillisten die langzaam maar zeker in inkomen
achteruit gaan en op den duur wellicht noodgedwongen zullen moeten stoppen.
Het verdwijnen van zelfstandige winkeliers laat mogelijk onverhuurde winkelruimten achter die de financiele prestaties van
wijkwinkelcentra niet ten goede zullen komen.
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Door schaalvergroting kunnen deze lege winkelmeters deels worden opgevangen, maar ook daaraan zit een plafond. Voor de
belegger betekent dit mogelijk dat het stabiele rendement van wijkwinkelcentra door een veranderend productaanbod als gevolg van
branchevervaging in het geding komt.

Onduidelijk is welke effecten branchevervaging en schaalvergroting hebben en zullen gaan hebben op (financii!le) prestaties van
wijkwinkelcentra. Onderzoek naar deze effecten moet inzichten verschaffen in de (financii!le) prestatie nu en in de toekomst.

1.5

Probleem en doelstelling

Op grond van bovenstaande uiteenzetting kan de probleemstelling van deze studie worden geformuleerd. Processen als

schaalvergroting en branchevervaging hebben zich de laatste decennia in sterke mate voorgedaan in de dagelijkse sector, in het
bijzonder in wijkwinkelcentra. Dit is voomamelijk een gevolg van veranderingen op economisch, technologisch en maatschappelijk
vlak. Doordat deze veranderingen zich voort zullen zetten zijn deze processen ook in de toekomst te verwachten. De ondernemers
ondervinden hiervan in velerlei opzichten de gevolgen en zijn genoodzaakt zich aan de in hoog tempo veranderende omstandigheden
aan te passen.

1.5.1

Prob/eemstelling

De probleemslelling voor dit onderzoek luidt:

Om de probleemstelling te beantwoorden zijn deelvragen gemaakt om de hoofdvraag uiteen te rafelen:

1.

Hoe worden de (financii!le) prestaties van een wijkwinkelcentrum bepaa/d?

2.

Op we Ike manier kan branchevervaging en schaalvergroting meetbaar worden gemaakt?

3.

Hoe manifesteert branchevervaging en schaalvergroting zich in wijkwinkelcentra?

4.

Welke gevo/gen hebben deze ontwikkelingen op het (financieel) presteren van wijkwinkelcentra?

1.5.2

Doelstelling

Om de probleemslelling te onderzoeken is hel nodig een einddoel le kennen. Het einddoel wordt bereikt door beantwoording van de
deelvragen. Onderslaande doelslelling wordl als basis gebruikt voor dil onderzoek:

1.6

Praktische en maatschappelijke relevantie

Op dit moment is er nog weinig bekend aangaande de branchevervaging en schaalvergroting die momenteel voor grote
veranderingen zorgen binnen wijkwinkelcentra. Door inzichl le krijgen in de effeclen van schaalvergroting en branchevervaging op
de (financii!le) prestaties van wijkwinkelcentra zullen actoren in staal zijn deze problematiek le herkennen en de gevolgen ervan te
overzien.
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Zo is het voor beleggers mogelijk tijdig te anticiperen op veranderingen als gevolg van deze ontwikkelingen en in te grijpen c.q. bij
te sturen daar waar nodig. Bedacht moet worden dat veel ondememers al jaren problemen hebben om een normaal inkomen te
genereren als gevolg van branchevervaging en schaalvergroting. Onder bijsturing kan worden verstaan het zorgvuldiger omgaan met
'risicovolle' branches of het zoeken naar een betere balans tussen grote en kleine winkelunits in de lay-out van een
wijkwinkelcentrum.

De vooronderstelling is dat door een goed inzicht in de ontwikkelingen van branchevervaging en schaalvergroting er een bijdrage
geleverd kan worden aan nieuwe inzichten in de gevolgen voor de winkelvastgoedrnarkt, in het bijzonder voor wijkwinkelcentra.

1.7

Plan van aanpak en onderzoeksmethodiek

Door middel van literatuurstudie zal het wijkwinkelcentrum in het tweede hoofdstuk nader worden bekeken waarbij in zal worden
gegaan op de kwalitatieve aspecten, de trekkersrol en de levensloop. Ook zal worden ingegaan op de drie deelmarkten van een
wijkwinkelcentrum waar actoren (consument, detaillist en belegger) deel van uitmaken.

Daama moet literatuurstudie in hoofdstuk drie antwoord geven op de vraag wat branchevervaging en schaalvergroting betekent en
welke invulling aan deze begrippen moet worden toegekend. Om schaalvergroting en branchevervaging meetbaar te kunnen maken
zal worden nagegaan in hoeverre deze begrippen theoretisch voor veranderingen kunnen zorgen in wijkwinkelcentra.

Ook van belang is te achterhalen wat de relatie is tussen schaalvergroting en branchevervaging en in hoeverre deze twee begrippen
op elkaar van invloed zijn: oorzaak en het gevolg. Op basis van deze relatie is het mogelijk de invloed en ontwikkelingen te
onderzoeken in wijkwinkelcentra over een reeks van jaren. Door de begrippen te operationaliseren worden ze uiteen gerafeld in
meetbare termen zodat deze termen als leidraad kunnen worden gebruikt bij casestudies in hoofdstuk vier om te kijken of
schaalvergroting en branchevervaging is opgetreden.

Met het voorgaande kan een relatie worden gelegd tussen enerzijds branchevervaging en schaalvergroting en anderzijds de
(financiele) prestaties van wijkwinkelcentra. Voomamelijk de ontwikkelingen met betrekking tot de huurprijs als gevolg van
schaalvergroting zijn van belang om uitspraken te kunnen doen over de beleggingswaarde. Inzicht in ontwikkelingen betreffende de
beleggingswaarde zijn van belang voor de belegger om te kunnen anticiperen op haar portefeuillesamenstetling: acquisitie of
dispositie. Om de verandering van de beleggingswaarde van wijkwinkelcentra als gevolg van branchevervaging en schaalvergroting
weer te kunnen geven zal een hypothetische benadering worden gebruikt in hoofdstuk vijf. Dit omdat zeer veel onbekende
parameters van invloed zijn op zowel de huurprijs als de beleggingswaarde.

Afsluitend in het laatste hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen uiteen worden gezet.
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HOOFDSTUK 2 Wijkwinkelcentra
Inleiding
Wijkwinkelcentra vormen een spil in de Nederlandse winkelstructuur waar voomamelijk de dagelijkse boodschappen worden
gedaan en de food-sector de boventoon voert. De branchering heeft een nagenoeg standaard ' format' waarbij trekkers een cruciale
rol spelen. Door de dynamiek in de retailsector, rnede door de snel veranderende consument, zijn wijkwinkelcentra aan verandering
onderhevig. Ook schaalvergroting en branchevervaging maken dee! uit van deze veranderingen en hebben invloed op het
functioneren van een winkelcentrum waar zowel de consurnent, detaillist en de belegger mee zijn verbonden. Deze drie actoren
oefenen invloed op elkaar uit en kunnen worden opgedeeld naar drie afzonderlijke deelmarkten. Op elke afzonderlijke deelrnarkt
vinden transacties plaats tussen deze actoren (rendementen, huwprijzen en bestedingen). Het doel van dit hoofdstuk is om
wijkwinkelcentra te belichten in al hun facetten, waarbij uitvoerig in zal worden gegaan op de deelmarkten.

2.1

Wijkwinkelcentra nader bekeken

De Nederlandse winkelstructuur is dusdanig van opzet dat de voorzieningen in zekere zin atbankelijk van elkaar zijn. De reden
hiervan is een strikte onderlinge taakverdeling. Het belangrijkste doel van hoofdcentra is te herleiden op bedrijven die voor een
gehele woonkem van belang zijn. Winkels in wijkwinkelcentra hebben voomamelijk tot doel een deelmarkt van de woonkem te
bedienen. Naarmate een woongebied groter wordt neemt de gemiddelde afstand tot een stadscentrum toe. Dan ontstaat meer behoefte
aan decentralisatie van de wijkwinkelvoorzieningen. Dit is ook logisch, omdat de dagelijkse benodigdheden waarin een
wijkwinkelcentrum voorziet eenvoudig moeten kunnen worden verkregen.

Er wordt in de literatuur onderscheid gernaakt tussen grote wijkwinkelcentra, met 25 tot 50 verkooppunten en kleine
wijkwinkelcentra, I 0 tot 25 winkels (of 5 tot I 0 winkels, maar dat heeft meestal betrekking op buurtcentra), waarvan de supermarkt
een onmiskenbare schakel uitrnaakt [Locatus, 2005]. Wijkwinkelcentra kennen een relatiefhoog levensmiddelenaanbod waarbij deze
dagelijkse artikelen worden gekenmerkt door een relatief hoge aankoopfrequentie. Dit is deels te herleiden op het forse aandeel
procentuele oppervlaktebeslag wat supermarkten in gebruik hebben in relatie tot de totale omvang van wijkwinkelcentra,
weergegeven in tabel 2.1 .
· ,;~.

Aantat

· c:.ehtnlm

Procentueel oppervlaktebeslag

supermarkten

per

per supermarld in relatie tot totale omvang

wljkwlnkek:entra ingedaeld naar categorie 1 en 2

centrum

Wljkcentra

Ahold

Laurus

(AH)

(ED/SdB/Kon)

C-1000

Plusmarkt

Klein

1,5

49

15

12

5

root

2,3

44

26

14

Spar

Overig

19
16

[Tabel 2. 1 /ndicatie aandelen supermarkt naar oppervlakte, Bron: Bolt, 2003]

Zo zijn landelijk bekende supermarktketens in wijkwinkelcentra gevestigd. Ook branches als 'drogisterijen' en 'ambachtelijke
beroepen' maken dee! uit van de branchering van wijkwinkelcentra waarbij de laatst genoemde branches als gevolg van
schaalvergroting en branchevervaging aan het verdwijnen zijn. Bij kleine wijkwinkelcentra is de levensmiddelen branche nog
prominenter aanwezig.
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De samenstelling van winkels in wijkwinkelcentra kan overigens behoorlijk verschillen als gekeken wordt naar de leeftijd. Oude
wijkwinkelcentra vertonen doorgaans een minder homogene samenstelling dan recentelijk gerealiseerde centra. Dat komt doorgaans
door de aanwezigheid van locale detaillisten die de 'couleur locale' representeren. De branchering van recentelijk gerealiseerde
centra kan meer als 'standaard' worden gekenmerkt met vaste trekkers en een herkenbare lay-out. Ook de afstand tot hoofdcentra is
van invloed op de branchering. Het aandeel textiel kan tot een vijfde dalen bij aanwezigheid van centra van hogere orde. Ook het
aantal vestigingen in oudere centra ligt beduidend boven het aantal van de nieuwere centra [Bolt, 1995]. De reden hiervan is dat de
gemiddelde winkelomvang bij recentere wijkwinkelcentra veel groter kan zijn. Ook concludeert Bolt dat er in oudere
wijkwinkelcentra relatiefweinig bedrijven voorkomen van hoge hii!rarchische waarde. Hiermee worden bedrijven bedoeld met een
grote regionale functie; groot verzorgingsgebied.

De basis in attractiviteit van het aanbod ligt bij wijkwinkelcentra vooral bij de dagelijkse goederen. Als gevolg van dit
productaanbod is dit type winkelvastgoed relatief ongevoelig voor conjuncturele omstandigheden. De reden hiervan is dat de
dagelijkse benodigdheden een 'noodzakelijk goed' betreffen, refererend naar de 'Piramide van Maslov' weergegeven in appendix II.
Deze dagelijkse boodschappen maken wijkwinkelcentra relatief inelastisch. De prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen
de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en een kleine procentuele prijsverandering. Deze prijselasticiteit wordt
aangegeven met de letter E. Dus:

E=

% verandering van de gevraagde hoeveelheid
(kleine) % verandering van de prijs

Als de koopkracht afneemt, als gevolg van economische recessie, zullen dagelijkse producten een noodzakelijk goed blijven waarin
consumenten zich 'noodgedwongen' zullen blijven moeten voorzien. Zo komt het dat huurders in dit type winkelgebied zorgen voor
een stabiele bron van inkomsten voor beleggers. Bij een inelastische vraag is het juist evident om de prijzen te laten stijgen:
prijsstijgingen leveren namelijk een vermeerdering van de totale opbrengst op. Omgekeerd geldt ook dat een prijsdaling een
vermindering van de totale opbrengst tot gevolg heeft, omdat een dergelijke dating niet meer gecompenseerd wordt door een grote
1

hoeveelheidsvermeerdering. Prijsstijgingen in de dagelijkse sector zijn niet of nauwelijks mogelijk doordat de concurrentie , met
name in de dagelijkse sector, zeer sterk is. Deze concurrentie werkt het genereren van (tijdelijke) omzetten in de hand en heeft
branchevervaging tot gevolg. (Bij excessieve prijsstijgingen zal de consument naar altematieve producten zoeken met weer nadelige
gevolgen voor de omzet van de winkelier.)
Het nadeel van beleggen in de dagelijkse sector is dat wanneer er sprake is van economische groei, er wegens verhoudingsgewijze
!age inkomenselasticiteit, sprake is van beperkte reele bestedingsgroei I omzetstijging. Zo is huurindexatie, I 0

a 15 jaar na de

opening, vaak punt van discussie omdat omzetgroei moeilijk is te realiseren. Zeker wanneer er bij de opening van een
wijkwinkelcentrurn reeds hoge huren moesten worden betaald [Bolt, 2003].

Supermarkten vormen de grootste aantrekkingskracht van wijkwinkelcentra en verrvullen veelal de 'trekkersrol'. Dit is van groot
belang voor de overige winkels die door de aanwezigheid van trekkers meeprofiteren van de bezoekersstromingen.
Zo hebben wijkwinkelcentra van enige omvang 2 tot 5 trekkers met een oppervlakte van ongeveer 500 m1 in combinatie met vaak
meer dan 10 kleinere gespecialiseerde aanbieders met een oppervlakte van 50 tot 200 m1 [Verwaaijen en Ter Hark, 2005]. De
samenstelling en indeling van zowel grote (categorie I) als kleine (categorie 2) wijkwinkelcentra staan weergegeven in tabel 2.2.

2

Tijdens dit onderzoek was de prijzenoor1og al geruime tijd aan de gang in de supermark-branche. Als gevolg van deze
concurrentiestrijd staan de productprijzen enorm onderdruk en wordt in sommige gevallen op of onder de kostprijs verkocht.
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Type
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c.ntrum

wlnblt

1llCIO

%

. '·%-

Cat 1

30-50

6-12

40

Cat. 2

15-30

3-6

50

Wljkcentra

Huur/eu/m2

x

Warenh.

Wollldhz

Aantal lnw. 11

Omzet/•u

%

1off

1jci.fli.

•'*nd.untt'

19

"'
9

Ca.40

60.000

180-255

8

9

15-30

30 .000

145-200

Mode

• Een standaard unit is 125 m2
[Tabel 2.2 lndeling van grote en kleine wijkwinkelcentra naar bepaalde hoedanigheid, Bron: Bolt, 2003)

2.2

Trekkers

Trekkers staan garant voor een groot verzorgingsgebied en daarmee omzetpotentieel. Dit maakt ook dat winkels zich graag
vestigingen in de buurt van trekkers om mee te kunnen liften op dit consumentgenererende vennogen. Bekende regels, beter bekent
als 'rules of thumb', zorgen bij bet plannen van winkelcentra en de plaatsing van trekkers voor een 'gestandaardiseerde' lay-out
[Brown, 1990]. Deze standaard lay-out kenmerkt een wijkwinkelcentrum met veelal twee trekkers, die 'tegenover' elkaar gelegen
zijn. Dit betekent dat trekkers aan de uiteinden van bet centrum warden geplaatst. De tussenliggende ruimten warden opgevuld met
kleinere winkelunits. Hierbij is van belang dat de afstand tussen deze twee trekkers van voldoende afstand is om bet winkelende
publiek langs de units te trekken om zodoende consumentenstromingen op gang te brengen.

De trekkers van wijkwinkelcentra bestaan uit minimaal een en bij voorkeur twee supennarkten die zich beiden bij voorkeur richten
op een verschillend segment. Dit kan warden bereikt door onder andere verschillen in service, prijs en kwaliteit. Supennarkten
kunnen grofweg warden verdeeld in twee typen, namelijk full-service superrnarkten en discounters. Full-service supermarkten
leggen bet accent op kwaliteit, service en een zeer ruim assortiment, terwijl discounters de nadruk leggen op een laag prijsniveau.

De segmentering en plaats van de supennarkten in wijkwinkelcentra bepalen dus voor een groat deel bet functioneren ervan,
afhankelijk van in hoeverre bet supennarktaanbod aansluit op bet consumentenprofiel in bet verzorgingsgebied. Vanuit zijn
publiekstrekkende functie wordt een aantrekkingskracht uitgeoefend op kleinere, omliggende huurders. Naast bet feit dat
supermarkten vaak als trekkers dienen, heeft de samenstelling van twee supermarkten ook invloed op bet functioneren van
wijkwinkelcentra. Onderzoek naar de optimale supennarktcombinaties en de effecten van combinaties op bet totale functioneren 3
heeft uitgewezen dat vervanging van supennarkten positieve effecten kan hebben op zowel de omzet als op bet totale
winkelcentrumbezoek [Weerd en Buvelot, 2005]. De effecten van de verandering ( .& ) staan in tabel 2.3 uiteengezet.

.t.-% comblnatie bezoek

•-%

-~•n

De schelfhorst
Maaswijk
Groen hot

.t.-€ gemlddelde groel

• -%
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~~
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+40%
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+7%

-4%

-3%

€4,-

+33%

+7%

totale

bezoek

to tale

• -%

tolale
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'~

[Tabel 2.3 Effecten veranderingen, Bron: Weerd en Buve/6t, 2005]

De substantil!le toename van de gemiddelde supennarktbestedingen draagt bij aan een algemeen beter functionerend
wijkwinkelcentra waarbij de gemiddelde vloerproductiviteit van het totale centrum toeneemt. De combinatie tussen een fullservicesupennarkt en een supennarkt met een discount karakter verdient de voorkeur.

3

lndicatief; onderzoek op basis van drie casussen.
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Wijkwinkelcentra van enige omvang bevatten in veel gevallen ook twee drogisterijen. Bovenstaande uitkomsten kunnen zich
mogelijk, hetzij op kleinere schaal, ook voordoen bij de juiste segmentering en plaats. Immers, meerdere klanten kunnen worden
bediend door een gevarieerder aanbod met een betere afstemming op het consumentenprofiel.

Bij de ontwikkeling van planmatige wijkwinkelcentra of renovatie van een bestaand wijkcentrum is het van belang dat de trekker zo
vroeg mogelijk in het proces betrokken wordt, zodat specifieke wensen en eisen optimaal in het plan gei'ntegreerd kunnen worden.
Dit verkleint voor zowel belegger als ontwikkelaar het ontwikkelingsrisico. Trekkers huren vaak grotere ruimtes die door andere
huurders niet geexploiteerd kunnen worden door de ligging op een verdieping of diepte van de winkel in relatie tot de gevel.

De huurprijs en het totale verhuurplan bepalen voor een groot dee! de inkomsten die een winkelcentrum genereert. Huurkortingen en
bouwkostenvergoedingen worden nogal eens verstrekt omdat trekkers geen genoegen nemen met een lege omhulling. Er zijn vaak
wensen van trekkers die voor veranderingen zorgen van het ontworpen concept. Een project kan vaak niet worden gerealiseerd
voordat de trekkers gecontracteerd zijn. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verhuur en aantrekkingskracht van een
centrum bij vertrek of ontbreken van een trekker, afhankelijk van de grootte van het centrum.

2.3

Functioneren van wljkwinkelcentra

Het functioneren van planmatige winkelcentra is gelieerd aan de bedrijfsvoering van detaillisten en beleggers. Doe! van deze
bedrijfsvoering is het behalen van een maximaal bedrijfsresultaat. De levenscyclus van een winkelcentrum wordt doorlopen door een
continue cyclisch proces als gevolg van veranderende omstandigheden waarmee het centrum is verweven. Deze dynamische
omgeving heeft in meer en mindere mate zijn uitwerking op het bedrijfsresultaat en kan worden herleid op demografische,
economische almede institutionele ontwikkelingen.

Deze continu veranderende omstandigheden hebben invloed op de het gedrag van consumenten waarop de bedrijfsvoering afgestemd
dient te worden. De mate waarin wordt geslaagd met het inspelen op deze wensen vertaalt zich weer door naar de belegger. Indien
gefaald wordt de aantrekkingskracht van het centrum op de consument te optimaliseren kan de belegger in het ergste geval overgaan
tot herinvesteren. Op die manier kan de belegger nieuwe randvoorwaarden scheppen en wordt de mogelijkheid gecrei!erd zittende
huurders te behouden of betere, nieuwe aan te trekken. De bedrijfsvoeringen van de detaillist en de belegger zijn sterk met elkaar
verbonden. De interactie tussen de consument en de detaillist is daarom van groot belang voor de belegger waarop ingespeeld dient
te worden ten behoeve van het behoud van deze aantrekkingskracht naar de consument toe.

De opdeling naar de drie bedrijfsvoeringen staat weergegeven in figuur 2.1 waarin de relatie tussen de actoren wordt toegeschreven
aan het functioneren van een planmatige wijkwinkelcentra. Deze bedrijfsvoeringen bestaan uit het realiseren van omzet door
detaillisten, het exploiteren van winkelunits en (des)investeren in wijkwinkelcentra door de betreffende beleggingsinstelling.

TU /e technische universiteit eindhoven

20

8eleggor

DetaiJllandel

Wtnlrelbeleggingsmarl<J

lnveateringen door
detallllst

-

- - - - --------- ·

Waardestijging

DNilill

Opbrengsten door
besledingen

[Figuur 2.1 Schematische weergave bedrijfsvoering planmatige winkelcentra, Bron: Janssen, 2003; eigen bewerking]

De bedrijfsvoering van de belegger bestaat uit de exploitatie van het wijkwinkelcentrum enerzijds en het investeren daarin
anderzijds. Beide activiteiten staan daarbij in het teken van het maximaliseren van het beleggingsresultaat, waar zowel het directe
rendement als de indirecte waardestijging mee zijn verbonden. Het directe rendement is atkomstig uit de exploitatie van de
winkelunits op de winkelverhuurmarkt. De waarde van het winkelcentrum wordt voomarnelijk gespiegeld aan de hoogte van de
huurinkomsten en de zekerheid van deze cashflows gedurende de exploitatieperiode. De feitelijke huurprijs die de detaillist moet
betalen voor de prestatie die de vastgoedbelegger levert door het vastgoedgoed aan te bieden is sarnengesteld uit een groot aantal
attributen. Deze sarnenstelling van deze attributen is van inv loed op zowel het directe als indirecte rendement.

Beleggers moeten kosten maken om het centrurn in goede conditie te houden. Deze kosten worden vervolgens verdisconteerd in de
huurprijs. Een aantrekkelijk wijkwinkelcentrum trekt meer bezoekers wat een hogere vloerproductiviteit tot gevolg heeft. Deze
hogere vloerproductiviteit maakt weer dee) uit van de waardeontwikkeling van een wijkwinkelcentrum.

De detaillist als ondememer streeft net als de belegger naar winstmaximalisatie op korte termijn en continulteit in zijn
bedrijfsvoering op lange termijn. Zoals geldt voor supermarkten is onderlinge concurrentie binnen overige ondememers in hetzelfde
winkelcentrum een aanvulling op het geheel, mits er wordt geopereerd in verschillende segmenten. Zo ontstaat een ruimere
keuzemogelijkheid voor de consument en een gevarieerder aanbod in dit winkelcentrum.
Het wijkwinkelcentrurn is gepositioneerd op een 'functioneel niveau van dagelijkse boodschappen' waarvan het verzorgingsgebied
zich op wijkniveau uitstrekt. Hierbij gaat het om de mate van marktverzadiging (overlappingen) en de mogelijkheid om nieuwe
winkels te openen dan wel aan te kunnen trekken. Of deze mogelijkheden zich zal voordoen is athankelijk van het potentieel van het
wijkwinkelcentrum en sarnenstelling van de inwoners van het gebied waarin het centrum is gelegen. Het inwonersaantal van het
verzorgingsgebied van wijkwinkelcentra is sterk geografisch bepaald. Van invloed op de bevolkingsontwikkelingen zijn vooral: de
bevolkingsomvang, -groei, -samenstelling, evenals de gezinssamenstelling, culturele achtergrond en - grootte [Toom Vrijthoff, et.
All., 1998]. Ook van invloed op het verzorgingsgebied zijn de leeftijdsopbouw, vergrijzing en het aantal huishoudens. De
aantrekkingskracht kan uitstijgen boven deze 'wijkse' omgeving als het centrum een geisoleerde Jigging heeft met voldoende
onderscheidende kwaliteiten ofpotentieel. De samenstelling van kwaliteiten die het centrurn als geheel defini!!ren (vorm winkelunit,
locatie, sfeer, branchemix, branchepatroon, parkeermogelijkheden, e.d), ook wel attributen genoemd, zijn van invloed op de prestatie
ervan. De concurrentiepositie en daarmee de mate van aantrekkelijkheid van het centrum worden door de sarnenstelling van deze
attributen bepaald.
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Winstmaximalisatie kan worden gerealiseerd door kostenverlaging. De detaillist is erop gel!nt de buisvestingskosten zo laag
mogelijk te bouden, terwijl voor de belegger buisvestingskosten als buurinkomsten gelden. Gedurende de exploitatie van bet
winkelcentrum leidt dit tot een spanningsveld. De belegger wil vergoeding voor buisvestingskosten van de detaillist en deze
maximaliseren. Deze vergoeding is een kostenpost voor de detaillist die streeft naar zo laag mogelijke buisvestingskosten. De boogte
van de te betalen buur komen tot stand door de marktwerking en worden vastgelegd in de contractonderbandelingen tussen de
detaillist en de belegger. Deze twee partijen staan lijnrecbt tegenover elkaar en frustreren mekaars bedrijfsdoelstellingen.

Uitgangspunt is dat beide partijen tot een overeenstemming moeten komen met contractvoorwaarden naar ieders tevredenheid. De
buurprijs die de detaillist moet betalen dient te stroken met de te verwacbten omzetmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn
afhankelijk van de boedanigbeid van een wijkwinkelcentrum uitgedrukt in kwaliteiten. lndien deze mogelijkheden ruimscboots
aanwezig zijn zal de vraag naar deze specifieke winkelruimte boog zijn met als gevolg een boge buurprijs en een goed rendement tot
gevolg voor de belegger. De kanttekening die bierbij geplaatst moet worden is dat detaillisten met een 'trekkersfunctie' ,
voomarnelijk de supermarkt en de drogist, een noodzakelijk vereiste zijn in de brancbesarnenstelling van wijkwinkelcentrum. Zij
nemen een aanzienlijk procentueel oppervlak van bet totale centrum in beslag en bebben daardoor een sterke positie bij de
contractonderbandelingen. Het spanningsveld tussen de trekker als onmisbare scbakel in bet totale winkelcentrum en de
buurinkomsten voor de belegger zijn bier sterk aanwezig. Doordat de trekker meer zekerbeden biedt aan de belegger zal deze
genoegen nemen met een lager rendement. Deze zekerbeden bestaan uit een boge garantie van buurinkomsten en bet genereren van
een aantrekkelijkere omgeving rondom de winkelruimte van deze trekker enerzijds. Anderzijds biedt een trekker veelal een breed en
diep assortiment waardoor de aantrekkelijkheid voor de consument wordt vergroot. De inkomsten komen immers voort uit de
consumentenbestedingen die gestimuleerd moeten daar waar mogelijk.

Zo zijn de primaire actoren bij bet functioneren van een wijkwinkelcentrum te berleiden op de belegger, de detaillist en de
consument. Ook secundaire actoren zijn van invloed op bet functioneren van wijkwinkelcentra. Deze secundaire actoren bestaan uit
de overheid en de scbakel tussen belegger en detaillist, namelijk de asset manager. Het belang van de asset manager is groot omdat
deze invloed kan uitoefenen op bet functioneren en daarmee de waarde van bet vastgoed. Narnens de belegger wordt de asset
manager aangestuurd zodat de cycliscbe processen in juiste banen worden geleid. Door een actieve opstelling namens de belegger,
detaillisten en winkeliersverenigingen kunnen de vaak tegengestelde belangen in goede banen worden geleid met als primaire doe!
bet goed functioneren van bet winkelcentrum.

De overbeid beeft grote invloed op bet functioneren van een winkelcentrum. Met name de randvoorwaarden die worden gescbept
door locale overheden middels detailbandelsnota's zijn bierop van invloed. Deze voorwaarden kunnen zijn: parkeergelegenheid,
verruiming van winkeltijden, bevoorradingstijden en ontsluitingswegen.

Ook de sterke positie van wijkwinkelcentra in bet Nederlandse winkellandscbap beeft jarenlange bescberming gebad van bet
regulerende centrale overbeidsbeleid. Het aanbod is vaak sterk afhankelijk van bet gevoerde beleid van ruimtelijke ordening, dat
voor winkelruimte altijd zeer restrictief is geweest. Zo bebben ontwikkelingen die in bet verleden mogelijk scbade aanbracbten aan
de bestaande winkelstructuur geen kansen gebad. Omdat regulering van bet overbeidsbeleid momenteel naar de lokale overbeden is
doorgescboven in de Nota Ruimte, kunnen wijkwinkelcentra mogelijk klanten verliezen. Dit klantenverlies zal bij wijkwinkelcentra
voomamelijk toe te wijzen zijn aan ontwikkelingen van centra die, al dan niet bedoeld voor de dagelijkse sector, overlappingen
zullen vertonen met deze dagelijkse sector.
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2.4

Levensloop van (wijk)winkelcentra

Het Nederlandse winkelapparaat heeft een typisch hit\rarchische opbouw met een grote diversiteit aan winkelcentra en is vooral na
de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Winkelcentra die onderdeel uitmaken van deze fijnmazige structuur, hebben alien een
uniek karakter door verschil in leeftijd, branchemix, branchepatroon, enz. Het unieke karakter blijkt ook uit onder meer uit de lage
omloopsnelheid van beleggingstransacties, de geringe onderlinge vergelijkbaarheid en de indirecte relatie tussen de prijsvonning
voor nieuwbouw en de specifieke prijsbepalende factoren bij de transactie van een bestaand object.

Een wijkwinkelcentrum is aan veroudering onderhevig waarbij het prestatieniveau fluctueert tussen geleverde en gevraagde
prestatie, weergegeven in figuur 2.2. Zo kunnen de aan het winkelcentrum gestelde eisen veranderen waarbij de aantrekkelijkheid in
belangrijke mate of geheel verloren gaan. Dit kan het gevolg zijn van economische en/ of technische veroudering. De economische
veroudering heeft betrekking op de mate waarin het winkelcentrum tijdens het exploitatietraject in het gevraagde prestatieniveau
blijft voorzien met als onderdrempel de acceptatiegrens. Een mogelijk gevolg van economische veroudering is leegstand. De
technische veroudering heeft betrekking op de fysieke staat van het winkelcentrum. Deze kan worden ingedeeld naar bouwtechnisch
(draagstructuur, afbouwniveau), installatietechnisch (klimaatbeheersing, energiehuishouding, dataverkeer) en facilitair (afwerking en
inrichting) niveau. Om veroudering hierin tegen te gaan kunnen bouwtechnische ingrepen de levensduur en daannee de
exploitatieduur verlengen.
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[Figuur 2.2 Economische veroudering en investeringen in winkelcentra, Bron: Keeris, 2004; eigen bewerking]

Ats gevolg van de dynamiek in de detailhandel verouderen winkelcentra in relatief hoog tempo in vergelijking tot altematieve
beleggingsmarkten. Door het heterogene karakter van (wijk)winkelcentra kennen deze centra ieder een specifieke levenscyclus zodat
er grote verschillen kunnen ontstaan in de levensduur van wijkwinkelcentra met het bijbehorende prestatieniveau. Elke periode die
een levensduur ti doonnaakt is aan een proces te relateren: levenscyclus van het 'product' wijkwinkelcentra. De levensloop van een
periode t is voorspelbaar: het winkelcentrum wordt gei'ntroduceerd, de omzet stijgt tot een bepaald maximum, waama de verkopen
van detaillisten weer beginnen te dalen. Daama dient in bet winkelcentrum te worden gei'nvesteerd om de levensloop te verlengen.
Deze investering kan worden gedaan door zowel de belegger, op grote schaal, als door de detaillist in zijn eigen winkelfonnule. Het
doel van de investeringen in bet vastgoed is bet verbogen van de kwaliteit van bet centrum met positieve invloed op de particuliere
bestedingen.

Dus als niet meer voldaan wordt aan de prestatie-eisen kan de belegger overgaan tot een aantal opties. Er kan worden gekozen voor
upgrading. Dit is een financieel aantrekkelijke optie om bet beleggingsmiddel weer ' tijdelijk' op bet geleverde prestatieniveau te
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krijgen. Met tijdelijk wordt bedoeld dat het verschil tussen bruto-opbrengsten en exploitatiekosten wordt opgerekt teneinde de nettowaardering te vergroten. Een mogelijk voorbeeld van upgrading is bet verrichten van (kleine) aanpassingen aan economische en/ of
technische aspecten die als gevolg van veroudering aan vervanging toe zijn. Ook als gevolg van veranderende
marktomstandigheden, door bijvoorbeeld een toenemende vraag naar grotere winkelkavels, kunnen aanpassingen aan de lay-out
worden doorgevoerd.
Ook kan de belegger kiezen om veranderingen door te voeren in de branchering gedurende de exploitatiefuse. De branchering is op
te delen in branchemix en branchepatroon. Met branchemix wordt bet aandeel van de afzonderlijke branches bedoeld, dus de
sarnenstelling en grootte (m2) van detaillisten, dat in een winkelcentrum is gevestigd. Het branchepatroon heeft betrekking op de
onderlinge situering van de branches binnen een winkelcentrum. In de meeste gevallen worden beide aspecten tijdens de
ontwikkeling vastgesteld, waarbij een verdeling van de branchering is gespiegeld aan de consumptievraag van de consumenten uit
bet verzorgingsgebied. Aanpassingen aan de branchemix evenals bet branchepatroon behoren tot de mogelijkheid om een
winkelcentrum een impuls te geven.
Ook als gevolg van een veranderende conswnentenvraag kunnen er gedurende de exploitatie van bet winkelcentrum veranderingen
optreden in de branchering waarvoor de belegger niet bewust kiest (bijvoorbeeld faillissementen van detaillisten). Maar :rowel
bewuste aanpassingen aan de branchering als veranderende marktomstandigheden, leiden tot mutaties met gevolgen voor deze
branchering.
Een tweede optie die de belegger heeft, is om bet winkelcentrum te renoveren, waarbij de belegger bet prestatieniveau boven bet
gevraagde niveau uit kan brengen. Deze meer kostbare ingreep zal de afname van bet prestatieniveau als gevolg van economische en
technische veroudering tegengaan. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de exploitatieperiode na renovatie van kortere
duur zal zijn. Dit omdat wordt voortgeborduurd op een 'bestaand' product waarbij mogelijkheden worden uitgeput, in zoverre, dat
nieuwe ingrepen beperkter van aard zullen zijn.
Naargelang bet gewenste prestatieniveau kunnen scenario's worden bedacht om de gewenste behoefte na renovatie te bereiken. Dit
prestatieniveau kan worden ingedeeld in drie verschillende gradaties4 , namelijk:

I)

Het ' opschilderscenario': pui ofaanbeeld veranderen waarbij bet een geringe investering betreft; aantal huurders

vervangen/ vernieuwen/ verplaatsen. Dit scenario borduurt voort op bet bestaande concept;
2)

lngrijpendere renovatie: ontwikkeling binnen de contouren van bet bestaande gebouw waarbij de gevel wordt vervangen
en de kolommen/ vloeren worden laten staan. Bestaande en nieuwe huurders moeten 'passen' in bet nieuwe concept;

3)

Ambitieus scenario waarbij bet bestaande centrum (bijna) geheel wordt herbouwd en mogelijk wordt

figuur 2.2). Een dergelijke ingreep zal de levensloop van een winkelcentrum

weer laten

uitgebreid

(zie

starten vanaftijdstip ti.

Kort sarnengevat kunnen er zich gedurende de levensloop van (wijk)winkelcentra twee veranderingen voordoen:
I.

Mutatie: gedurende de gehele exploitatieduur van het winkelcentrum;

2.

Renovatie: afhankelijk van de soort ingreep.

2.5

Markten in wijkwinkelcentra

Zeals reeds naar voren is gekomen bestaat een wijkwinkelcentrum uit drie actoren, namelijk de belegger, detaillist en consument.
Deze actoren zijn in sterke mate met elkaar verbonden doordat ze opereren met overlap op elkanders markten. Het voorbeeld bij

4

Opsomming aan de hand van interview met winkelcentrumspeciallst T. Liebe, directielid William Propperties

vastgoedontwikkeling Rotterdam
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uitstek betreft de detaillist die producten verkoopt aan de consument op de detailbandelsmarkt en buurder is op de
winkelverbuurrnarkt. Ook de beleggingsinstelling zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beursgenoteerde vastgoedfondsen
opereren in verscbillende deelmarkten, namelijk de beleggingsmarkt van bet winkelcentrum als gebeel en de asset manager namens
de belegger op winkelverbuurrnarkt van bet centrum opgedeeld naar kavels. De relatie tussen de deelmarkten is als volgt te
definieren:

Delallhandelamartct

Consumentenbestedingen

Wlnkel\terhuurmarkt

Op basis van de huurprijs

Rendement

(Financiele) prestatie-indicatoren
[Figuur 2.3 Weergave van verschillende actoren actief op de winkelmarkt met bijbehorende indicatoren, Bron: Buvelot, 2002]

De condities op de verscbillende markten zijn sterk bepalend voor bet functioneren van bet wijkwinkelcentrum en daarmee bepalend
voor de prestatie. Functioneren betekent in werking zijn en presteren betekent iets tot stand brengen wat presteren bet gevolg maakt
van functioneren. De (financil!le) prestaties van wijkwinkelcentra is uit te drukken in transacties die plaatsvinden tussen de actoren
op de verschillende deelmarkten, weergegeven in figuur 2.3. Zoals kenmerkend is voor een markt bestaat deze uit vraag en aanbod
tussen de betrokken actoren waar zodoende een prijs tot stand wordt gebracbt.

2.5. 1

Detai/handelsmarkt

De transactie die plaatsvindt op de detailhandelsmarkt is die tussen de consument en de detaillist. Deze transactie betreft de

consumentenprijs van de aangeboden producten. De prestatie die hieraan ten grondslag ligt zijn de bestedingen die consumenten in
bet centrum doen. De detaillist probeert grip te krijgen op de vraag door zijn aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de
consument. Zoals figuur 2.3 weergeeft zijn de transacties op de detailbandelsmarkt door de onderlinge verwevenheid in beginsel
maatgevend voor de prestaties van de winkelverhuurrnarkt en -beleggingsmarkt.

De detailhandelsmarkt staat al sinds jaar en dag bekend als een dynamische markt waarbij onder andere winkelformules en

distributiekanalen in rap tempo veranderen en ontwikkelen. Daamaast bebben detaillisten als gevolg van de alsmaar voortdurende
prijzenoorlog in supermarktbrancbe steeds meer te maken met winstrnarges die onder druk staan en neemt de concurrentiestrijd
hierdoor alsmaar toe. Om omzetverlies en winstmarges te compenseren vergrijpen veel detaillisten zicb aan branchevreemde
producten. Ook uitbreiding en het op grotere scbaal aanbieden van producten is een logiscb gevolg om de consumenten te trekken en
te binden.
De koopkracht van de consument wordt bepaald door de beersende economiscbe situatie. De afzetrnogelij kheden van winkeliers
worden bierdoor beinvloed. Afgeleid van bet CBS zijn de belangrijke indicatoren bet reele inkomen per boofd van de bevolking, de
werkgelegenheid en werkeloosbeid, de inkomensverdeling, bet vrij besteedbare inkomen en de consumptieve bestedingen .

Afhankelijk van de snelbeid waarrnee deze veranderingen tot stand komen, moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat bet
centrum voldoende draagvlak blijft behouden. Dit om te voorkomen dat erosie van de (volume)omzet zijn intrede doet. Vergroting
van zowel winkelkavels als bet winkelcentrum kan uitkomst bieden en zodoende de financiele prestatie ten positieve beinvloeden.
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Het consumentengedrag en de consumentenbestedingen binnen een bepaald wijkwinkelcentrum kunnen worden vertaald naar
omzetten van detaillisten. De boogte van deze omzetten, opgedeeld naar brancbe c.q. sector, verklaren namelijk in boeverre
bestedingen worden gestimuleerd door de kenmerken van een winkelcentrum. De verdeling van deze consumentenbestedingen
vertaald naar brancbe c.q. sector verklaren bet consumentengedrag. Om een uitspraak te kunnen doen over de ontwikkelingen van
zowel bet gedrag als de bestedingen moet een vergelijking in de tijd plaatsvinden. In de casestudie (boofdstuk 4) zullen de omzetten,
verdeeld naar sector, worden meegenomen om de ontwikkelingen in bet consumentengedrag en de consumentenbestedingen op te
merken en mogelijk te kunnen verklaren.

2.5.2

Winkelverhuurmarkt

De transactie op de winkelverbuurmarkt vindt plaats tussen de detaillist en belegger op basis van de huurprijs van de winkelunits. De
boogte en de ontwikkeling van de marktburen van winkelpanden wordt door tal van factoren bei'nvloed. Algemeen valt te denken
aan de met conjwicturele golfbewegingen samenhangende inkomens- en de daarmee verbandhoudende bestedings- en
omzetontwikkelingen [Bolt, 2003]. Maar de overbeid beeft ook invloed op de buurprijs door beinvloeding van onder andere
bereikbaarbeid en parkeervoorzieningen. Het verscbil in buurprijs tussen winkelkavels in wijkwinkelcentra en tussen winkelcentra
onderling is vaak een 'gevoel voor de markt' waarin subjectieve elementen overbeersen, maar blijkt ook berekenbaar. Zo is
aangetoond dater factoren van belang zijn die invloed bebben op de boogte van buren [Bolt, 2003]; zie tabel 2.4 .

..

''

1. Standolaatskwalltelt

5. Ouderdom en mate van overdekt ziin

2. Dieote- / breedteverhoudinaen

6. Schaarste winkelpanden

3. Unit arootte

7. 'Spirit of place'

4 . Grootte winkelcentrum

8. Obiectspecifieke kenmerken

[Tabel 2.4 Attributen van invloed op de huurprijs. Bron: Bolt, 2003]

De buurprijs vormt de spil voor de waarde van bet directe rendement en van bet totale rendement van bet vastgoedobject
(berwaarderingen). Door de marktwerking van vraag en aanbod ontstaan voor verscbillende locaties binnen wijkwinkelcentra
buurprijsdifferenties waarop factoren, weergegeven in tabel 2.4, van invloed zijn. Primair wordt de vraag vanuit de detaillist
uitgeoefend op belegger die de winkelruimte bescbikbaar stelt. Deze vraag ontstaat vanuit een bepaalde beboefte om zicb op een
bepaalde plek te vestigen binnen bet wijkwinkelcentrum waarbij de detaillist denkt in zijn verwacbtingspatroon te kunnen voorzien
met betrekking tot omzet en exploitatielasten.

Zoals in bet eerste boofdstuk naar voren is gekomen zal bet accent naar verwacbting de komende jaren nog meer komen te liggen op
grote aanbieders met een divers aanbod. Als gevolg van scbaalvergroting zal de buurprijs van de grotere winkelunits dalen. Vanuit
de tbeorie [Bolt, 2003] is immers aangetoond dat de buurprijs afneemt bij een toename aan m2 winkelruimte. De kleinere
(speciaal)zaken die bet nu nog (net) redden zullen grotendeels verdwijnen. Het gevolg biervan is een eenzijdigere brancbering in de
toekomst waarbij de trekkers bet beeld grotendeels zullen bepalen. De vraag naar kleine winkelunits met daarin zelfstandige
winkeliers zal naar verwachting gaan afuemen, omdat de grotere aanbieders de specialismen in toenemende mate over zullen nemen.
Het mogelijke gevolg biervan is (tijdelijke) leegstand en een moeilijker verbuurbare winkelunit omdat bet aantal gegadigden
daarvoor zal afnemen. Vanuit de theorie [Bolt, 2003] leveren kleinere units doorgaans meer buur op per m2 dan grote units.
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2.5.3

Winkelbe/eggingsmarkt

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

Binnen de winkelbeleggingsmarkt wordt vraag en aanbod naar wijkwinkelcentra voomamelijk bepaald door pensioenfondsen,
verzekeraars en beursgenoteerde vastgoedfondsen. Alvorens overgegaan wordt tot een transactie tussen twee partijen heeft zich een
besluitvormingsproces voltrokken. De kopende partij heeft een bepaald rendement/ risico-profiel voor ogen gedurende de levensloop
van een winkelcentrum wanneer het in eigendom wordt verworven. Als blijkt dat het centrum van aanvullende waarde is voor de
beleggingsportefeuille van de kopende partij kan worden overgegaan tot acquisitie van het object. lndien bij het wijkwinkelcentruin
het vereiste objectrendement niet meer wordt gehaald zal de aanbiedende partij overgaan tot dispositie. De transactieprijs van
wijkwinkelcentra als beleggingsobject zal sterk afhangen van een aantal aspecten.

v

.

.

1. Vraao naar winkelruimte

4. Grand-, bouw- en rentekosten

2. Verwachte verhuurmooeliikheden

5. Beschikbaarheld van eioen en vreemd vermogen

3. Verwachte huur- en waardeontwikelingen

[Tabet 2.5 Aspecten van invloed op de transactieprijs. Bron: Goof, Jager & Weisz, 2001]

De waarde die zal warden toegekend aan een wijkwinkelcentrum is een samenstelling van aspecten van beleving, gebruik,
economische en maatschappelijk.

Deze aspecten zullen worden verclisconteerd in de transactieprijs (marktwaarde/

beleggingswaarde), waarbij het verwachtingspatroon van de belegger zich uit in het bruto (-of netto) aanvangsrendement (BAR).
Een BAR wordt ontleend aan de rendementen die in de markt zijn gerealiseerd bij recente transacties van vergelijkbare panden en
kan betiteld worden als 'market evidence' (type centrum, standkwaliteit, positieve/ negatieve aspecten winkelobject). De
marktwaarde/ beleggingswaarde wordt tevens voor een aanzienlijk dee! bepaald door de huurprijs. Veranderingen hierin hebben
direct effect op deze marktwaarde/ beleggingswaarde. Zoals in de vorige subparagraaf naar voren is gekomen wordt een dating in de
gemiddelde huurprijs verwacht als gevolg van schaalvergroting in de grotere partijen waardoor het rendement van de belegger zal
afnemen. Dit is enerzijds het gevolg van een afname in huurprijs bij een toename in aantal m2 winkeloppervlak van grotere
aanbieders. Anderzijds wordt de gemiddelde huurprijs gedrukt door een grotere kans op leegstand in kleinere units als gevolg van
branchevervaging van voomamelijk supermarkten drogisterijen. Als er in de toekomst minder kleine units ingevuld kunnen worden,
zal dat substantieel minder huurinkomsten opleveren.

2.6

Conclusie en resume

In wijkwinkelcentra worden voomamelijk de dagelijkse boodschappen gedaan waarvoor supermarkten als hoofdtrekkers de basis
leggen met een gemiddeld aantal vestigingen van 1,9 per centrum. Deze basis wordt versterkt door de aanwezigheid van
drogisterijen en een aandeel non-food, athankelijk van de omvang van wijkwinkelcentrum. Een belangrijk kenmerk van de
dagelijkse sector is het inelastische karakter dat de verhouding tussen de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en
de procentuele verandering van de prijs weergeeft.
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Trekkers zorgen voor een 'standaard' lay-out waaromheen overige detaillisten zich vestigen. Zo mag worden geconcludeerd dat de
aantrekkelijkheid van een wijkwinkelcentrum staat of valt met de aanwezigheid van trekkers. De samenstelling van twee
supermarkten binnen een winkelcentrum kan van positieve invloed zijn op de prestatie van de totale supermarktomzet evenals het
totale aantal bezoekers van het centrum. Dit is afuankelijk van de soort supermarktcombinatie waarbij de combinatie van een fullservice en een supermarkt met een discount karakter een positief effect kan hebben op het totale winkelcentrum [Weerd en Buvelot,
2005].

Ats wordt gekeken naar het functioneren van een wijkwinkelcentrum kan worden gesproken van een cyclisch proces waarbij drie
deelmarkten zijn te onderscheiden, namelijk de detailhandelsmarkt, winkelverhuurmarkt en de winkelbeleggingsmarkt. Deze
markten zijn in hoge mate met elkaar verweven en oefenen invloed op elkaar uit waarbij de omzet-cyclus, exploitatie-cyclus en
investerings-cyclus onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zo zijn huurprijzen voor winkeliers een kostenpost en is de hoogte
ervan bepalend voor het rendement van beleggers. De particuliere bestedingen kunnen worden vertaald naar omzetten van
detaillisten per sector c.q. branche, omdat hierin zowel het consumentengedrag als de consumentenbestedingen naar voren komen.

De (financiele) prestaties van een wijkwinkelcentrum zijn uit te drukken in de indicatoren: huurprijs, rendement en de bestedingen.
Huren spelen in het winkelvastgoed een belangrijke rot. Zo wordt de marktwaarde/ beleggingswaarde van het vastgoed voor een
groot dee! bepaald door de jaarlijkse bruto huuropbrengst. De verwachting is dat door schaalvergroting van vooral de grotere partijen
de huren zullen dalen. Door branchevervaging wordt het bestaanrecht van de kleinere partijen ontnomen wat op termijn mogelijk tot
Ieegstand leidt. Vanuit de gedachten dat deze kleinere partijen een hogere huurprijs per m2 betalen zullen de gemiddelde
huurinkomsten van het winkelcentrum mogelijk dalen. Dit heeft gevolgen voor de beleggingswaarde/ marktwaarde.
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HOOFDSTUK 3 Branchevervaging en Schaalvergroting
Jnleiding
Branchevervaging en schaalvergroting in de detailhandel zijn het gevolg van ontwikkelingen in de Nederlandse economic. Er zal een
verklaring worden gezocht in hoeverre deze ontwikkeling samenhangt met de detailhandel en in het bijzonder met de food-sector.
Verder zal in dit hoofdstuk specifiek in worden gegaan op aanleidingen voor branchevervaging en schaalvergroting. Om deze twee
begrippen te kunnen operationaliseren is een uiteenzetting gemaakt van de parameters die deze twee begrippen definit!ren. Deze
parameters worden gebaseerd op verwachtingen die zich mogelijkerwijs voor zullen doen, ofhebben gedaan in wijkwinkelcentra. De
ontwikkeling van branchevervaging zal worden geanalyseerd aan de hand van ' inhoudsanalyse' van (kranten)artikelen en
internetpublicaties.
Branchevervaging en schaalvergroting zijn in hoge mate met elkaar verbonden. Dit hoofdstuk zal uitvoerig ingaan op deze relatie
met daarbij de gevolgen voor wijkwinkelcentra. Nadat branchevervaging en schaalvergroting zijn geoperationaliseerd is een
aanknopingspunt verkregen van waaruit kan worden gekeken of de praktijk, de te behandelen cases in het volgende hoofdstuk, ook
daadwerkelijk de veronderstelde ontwikkelingen doormaken. Doe! van dit hoofdstuk is dan ook om een raamwerk van parameters te
cret!ren dat enenijds dient als kader waarmee de casussen zullen worden behandeld en andenijds kan worden gebruikt om een
casusselectie te maken.

3.1

Economische ontwikkelingen in relatie tot de detailhandel

De omzet in de detailhandel hangt af van de ontwikkeling van de Nederlandse economic. Deze samenhang is weergegeven in figuur
3.1, waarbij het Bruto Binnenlands Product (BBP) is afgezet tegen de omzet in de food en non-food sector [CBS, 2005]. Dit figuur
geeft de jaar-<>p-jaar-volumemutatie weer en betekent de groei van de toegevoegde waarde. Tijdens hoogconjunctuur ( 1995-2000) is
een forse toename van non-food producten waarneembaar en een daling in de food-sector. Naarmate de economic in een recessie
raakt (vanaf 2000) keert dit proces zich om. Halverwege 200 I laat figuur 3. I een stijging in omzet van de food-sector zien en daalde
de omzet in de non-food. Vanaf 2002 daalde de omzet in de non-food sector zelf fors. Een mogelijke verklaring voor deze stevige
positie van de food-sector is de ontwikkeling van branchevervaging; deze ontwikkeling versterkt de dating in de non-food sector.
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[Figuur 3. 1 Detailhandel en economische groei, Bron: Rabobank; Centraal bureau voor de Statistiek, 2005]

Bij een voorspoedige economische ontwikkeling zullen mensen vaker buiten de deur eten en meer non-food producten aanschaffen.
fn een recessie kan het tegengestelde worden verwacht: afname bestedingen aan non-food en een toename van food producten. Ook
de verhoudingen binnen de detailhandel food hangen enigszins samen met de conjuncturele ontwikkeling. Zo is het aannemelijk dat
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speciaalzaken het in tijden van recessie relatief moeilijker hebben. Onder dergelijke omstandigheden zijn consumenten namelijk
prijsbewuster. Supermarkten kunnen hier beter op inspelen, omdat ze door hun grotere omvang een sterkere positie hebben ten
opzichte van hun toeleveranciers. Dit speelt ook een rol in de prijzenoorlog tussen supermarkten. In moeilijke tijden vindt er
bovendien een verschuiving plaats naar goedkopere supermarktketens en goedkopere producten. Belangrijkste conclusie is dat de
detailhandel food nauwelijks met de conjuncturele bewegingen correleert en de non-food juist we!.

Door een gematigde economische ontwikkeling (vanaf 2003), een trage bevolkingsgroei en veranderende klantbehoeften zal de
totale ornzet van de detailhandel food in de komende jaren naar verwachting niet uitbundig toenemen [CPB, 2005]. De ornzet in de
detailhandel wordt sterk belnvloed door sociaal-culturele ontwikkelingen in de maatschappij. Zo zijn omvang, groei en samenstelling
van de bevolking van groot belang. De bevolkingsgroei is de afgelopen jaren teruggelopen. Deze trend zal zich naar verwachting
voortzetten en rond 2040 resulteren in een bevolkingsafuame [CBS, 2006]. Dit proces heeft een neerwaartse invloed op de
trendmatige groei van de consumptie van voedings- en genotrniddelen [Themabericht Rabobank, 2004]. Deze oorzaak ligt
voornamelijk in het inelastische karakter van de dagelijkse sector (paragraaf 2.1): de hoeveelheid voedsel die huishoudens
consumeren zijn weinig conjunctuurgevoelig omdat mensen 'toch moeten eten'.

Met betrekking tot voedselvoorkeuren is ook een aantal belangrijke ontwikkelingen waar te nemen. De aandacht voor gezondheid,
milieu, gemak, vermaak en luxe neemt toe. Dit zal versterkt worden door economisch herstel. Consumenten hebben behoefte aan
'one-stop shopping', gemakkelijk te bereiden maaltijden ('kant-en-klaar'), en een grotere variatie in het aanbod (zoals meer
buitenlands voedsel) [Retailtrends, 2006]. Deze gewijzigde behoeften zijn bijvoorbeeld gunstig voor supermarkten met hun groot en
divers aanbod en voor 'convenience stores' (zoals tankstations en AH-to go). Naast supermarkten spelen ook drogisterijen in op de
veranderende wensen van de consument door assortimentsuitbreiding. Processen als assortimentsverbreding en productvernieuwing
stellen de food sector in staat om de matige consumptiegroei het hoofd te bieden en de ornzetontwikkeling op peil te houden dan we!
te vergroten.

In figuur 3.2 is de detailhandel food uitgezet tegen de supermarkten en speciaalzaken. Vanaf 2001 is te zien dat de ornzet van de
supermarkten toeneemt als gevolg van schaalvergroting. De ornzet van de speciaalzaken zijn vanaf 200 I pas zichtbaar en laten een
dalende trend zien.
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[Figuur 3.2 Detailhandel onderfing vergeleken (De omzet van daze sectoren omvat ook branchevreemde (non-food)
producten.), Bron: Rabobank; Centraal bureau voor de Statistiek, 2005]

Het aandeel van supermarkten in de totale detailhandel food is de laatste jaren flink toegenomen: van iedere euro die in de foodbranche wordt uitgegeven ging in 2003 83 eurocent naar de supermarkt (77 cent in 1995) [HBD, 2005]. Dit is deels toe te schrijven
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aan de bovengenoemde behoefte aan 'one-stop shopping', maar ook aan branchevervaging, waarbij voomamelijk supermarkten en
drogisterijen branchevreemde producten zijn gaan aanbieden. Daarmee hebben zij hun omzetvolume ondersteund. Tevens
concurreren supermarkten almaar krachtiger met speciaalzaken door de gestegen kwaliteit van hun assortiment.

3.2

Aanleidingen voor branchevervaging en schaalvergroting

In deze paragraaf zullen de mogelijke aanleidingen worden toegelicht die de motor vormen voor branchevervaging en
schaalvergroting. Deze aanleidingen kunnen op drie niveaus worden bekeken.

Op macroniveau kunnen consumentenbestedingen teruglopen als gevolg van een afnemend consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen

geeft onder meer een indicatie voor de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens in de nabije toekomst. Daarmee
samenhangend zijn economische ontwikkelingen (zoals werkgelegenheid) van invloed die de bestedingsruimte bepalen van de
huishoudens in het verzorgingsgebied. Vooral verandering met betrek.king tot de bevolkingsgroei is van grote invloed op het
verzorgingsgebied van een winkelcentrum. Een toename van het verzorgingsgebied door bijvoorbeeld nieuwbouw, zal een toename
van het aantal bezoekers teweeg brengen. Ats het winkelcentrum niet 'meegroeit' met haar verzorgingsgebied zullen retailers
hierdoor (een dee! van de) omzet laten liggen. Met meegroeien wordt bedoeld dat het winkelcentrumaanbod opnieuw wordt
afgestemd op de wensen van de consumenten die in het verzorgingsgebied wonen. Ook conjuncturele ontwikkelingen als
rentefluctuaties en inflatie kunnen de exploitatiekosten van detaillisten doen opdrijven met als gevolg een afname van het
bedrijfsresultaat.

Op mesoniveau is de aantrekkelijkheid van het wijkwinkelcentrum van belang voor de inwoners van het verzorgingsgebied, met

name de aansluiting van het winkelaanbod op de consumentenwensen. Frictie tussen deze twee factoren kan voor dalende omzetten
en verlies van het marktaandeel zorgen. De moeilijkheid voor detaillisten is het vinden van de balans tussen het veranderende
consumentengedrag en hun aanbod.

Op microniveau kunnen individuele detaillisten hun omzetdaling compenseren door op grotere schaal hun producten aan te bieden.

Zodoende kan het eventuele verlies van marktaandeel worden teruggedrongen. In plaats van omzetdalingen kunnen detaillisten ook
te maken krijgen met omzetstijgingen door bijvoorbeeld een succesformule of door goedlopende acties met branchevreemde
producten. Om deze stijging te stimuleren en het marktaandeel verder te vergroten kunnen detaillisten ervoor kiezen om hun
detailhandel op grotere schaal te exploiteren met als doel de omzet nog verder te laten stijgen. Beide vergrotingen kunnen leiden tot
schaalvoordelen bij de inkoop van producten waarbij een lagere inkoopsprijs kan worden bedongen door de detaillist. Veranderingen
in het verzorgingsgebied die leiden tot een bevolkingstoename bieden perspectieven voor retailers. Het hierop inspelen door
schaalvergroting kan leiden tot omzetstijgingen.

Ook de relatief geringe stijging van de arbeidsproductiviteit in de detailhandel, dus de productie per arbeidsjaar of per arbeidsuur,
maakt het noodzakelijk de stijgende loonkosten mede op te vangen door verhoging van het volume van de omzet per detaillist.
Zodoende kan bij het exploiteren van grotere verkoopplaatsen een gunstigere verhouding ontstaan tussen kosten en opbrengsten.
Naast schaalvergroting is ook een steeds verder gaande samenwerking tussen detailhandelsorganisaties een middel om te kunnen
profiteren van schaalvoordelen. Inpandige combinaties van functies als detailhandel met horeca, detailhandel met financiele
dienstverlening, detailhandel met ambacht doen hun intrede. Illustratief hierin is de postwinkel waarin naast de diensten van TPG
post tevens detailhandel plaats vindt in cadeauartikelen, boeken en tijdschriften. Integratie van functies is gericht op het verlengen
van de verblijfsduur van de consument in de winkel en het verlenen van meer service. Het genereert een uitgebreider assortiment en
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voegt waarde toe aan het bestaande winkelconcept. Bovenstaande uiteenzetting is sarnengevat in tabel 3.1 en opgedeeld in een
offensieve en defensieve benadering.

Verlies marktaandeel
Toename ex loitatiekosten

[Tabel 3. 1 Aanleidingen voor branchevervaging en schaalvergroting]

Zoals beschreven kunnen onder andere omzetverlies, omzettoenarne en veranderingen in het verzorgingsgebied als aanleiding dienen
voor detaillisten om hun handel op grotere schaal te exploiteren. Deze blauw gemarkeerde aspecten uit tabel 3.1 zijn 'meetbaar' en
zullen worden meegenomen in de te behandeling cases in het volgende hoofdstuk. Deze omzetcijfers geven ook aan, weliswaar ten
dele, hoe het consurnentengedrag en de consumentenbestedingen zich ontwikkelen; opmerken van verschuivingen in
winkelbezoeken van versspeciaalzaak naar supermarkt binnen een wijkwinkelcentrum, uitgedrukt in omzet. Deze omzetten zullen
worden opgedeeld naar sector in de te behandelen casestudies in het volgende hoofdstuk. De volgende sectoren in wijkwinkelcentra,
opgedeeld naar food en non-food, kunnen worden onderscheiden [Strabo, 2004]:

Food
Supermarkt;
Voeding, -en genotsmiddelen (VGM): voeding- en genotmiddelen en artikelen op het gebied van persoonlijke verzorging;
aanbod in speciaalzaken (bakker, slager, AGF, etc.), (exclusiefsupermarkten}.

Non-food
Duurzame overige goederen (DOG); drogisterij- en parfumeriezaken, mode, huishoudelijke artikelen, elektronica, etc.;

Ambacht en diensten: juwelier, optiek, schoenmaker of eventueel kleermaker en dienstverlenende detaillisten;
Horeca.

Gedacht vanuit een statisch verzorgingsgebied zal de 'omzet-taart' binnen een wijkwinkelcentrum moeten worden verdeeld.
Uiteraard gaat deze gedachten niet volledig op omdat de consurnent niet als statisch mag worden beschouwd. Maar een
omzettoename in de supermarktbranche, zal dat in de meeste gevallen ten koste gaan van de VGM en in zekere mate ook van de
DOG, arnbacht & diensten en horeca. Dit zal weer afhangen van de verhouding tussen food en non-food in het
supermarktassortiment. Ditzelfde principe geldt ook voor het assortiment van de drogisterijen in wijkwinkelcentra en formules die
brancheoverschrijdende activiteiten ontplooien. Tussen de verschillende sectoren geldt de 'wet van communicerende vaten'. Hoe
meer branchevreemde producten verkrijgbaar zijn in de supermarkt-sector, hoe sterker deze werking zich zal voordoen. Deze
aannarne komt voort uit de gedachte dat consumenten 'handelen uit gemakzucht' en de producten die verkrijgbaar zijn bij de VGM
sector, voor een groot deel mee zullen nemen uit de supermarkt.
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3.3

Branchevervaging

Om de consument voor zich te winnen, grijpen detaillisten naar branchevreemde producten. Het maakt hierbij niet uit of bet past
binnen bet concept van de detaillist. Branchevervaging betekent dan ook bet doorbreken van de grenzen van afzonderlijke branches.

"Non-food vormt een belangrijke doorgroeimogelijkheid in de f ood-sector en binnen vijfjaar moet de omzet aan gebruiksartikelen
warden verdubbeld tot 11 procent" '.

Met deze doelstelling in bet vooruitzicht zal de samenstelling van bet assortiment in de supermarktbranche drastisch veranderen. De
concurrentie zal hierop in spelen om niet achterop te geraken, waardoor bet aantal branchevreemde producten in deze branche verder
zal toenemen. Vooral de winstgevendheid is aantrekkelijk, waarbij de nettomarge bij supermarkten voor food-producten in 2005 op
2 procent lag in vergelijking tot 15 - 55 procent voor niet-voedingsproducten6 in datzelfde jaar. Hoewel de supermarkten primair
food producten aanbieden, trekken ze vooral ook klanten aan door bun diverse aanbod van branchevreemde artikelen. De
supermarktketen Lidl heeft haar adverteerbeleid al in 2004 aangepast en 50% van haar krantenadvertenties gereserveerd voor
(branchevreemde) non-food artikelen [Financieel Dagblad, 12-4-2004]. Deze producten wijken af van bet oorspronkelijke food
assortiment en dienen als magneetfunctie om consumenten aan te trekken.
Branchevervaging en schaalvergroting worden veelal in een adem genoernd. Dit is ook terecht aangezien de twee begrippen sterk
aan elkaar zijn gebonden: assortimentstoename leidt tot grotere vraag naar winkelmeters. Hierop zal in paragraaf 3.6 uitgebreid in
worden gegaan.
Het assortiment van een winkelformule is een belangrijke marketing mix variabele vanuit bet oogpunt van de beleidsbepaling en
uitvoering. Omdat op de eerste plaats bet assortimentbeeld direct van invloed is op de positie van de winkelformule en ten tweede,
omdat bet assortiment voortdurend als gevolg van aanpassingen aan de consumentenvraag moet worden bijgesteld.

Onder bet assortiment wordt de totaliteit van bet aantal verscbillende artikelen of sku's (Stock Keeping Units) verstaan, die een
retailer aanbiedt. Dit assortiment kan als volgt worden getypeerd [Van der Kind, 2005]:

1.

In de breedte: bet aantal verscbillende beboeften die de retailer ten beboeve van de consument afdekt en wordt bepaald
door bet aantal assortimentsgroepen en artikelgroepen. Assortimentsgroepen zijn weer op te delen in artikelgroepen =
onderdelen van assortimentsgroepen die vanuit verkoopoverwegingen (inzicbtelijkbeid of vraagverwantscbap voor de
consument) of inkoop overwegingen geclusterd worden. Artikelgroepen worden weer opgedeeld in artikelsoorten of
categorieen;

2.

In de diepte: betreft de keuze die geboden wordt binnen een bepaalde beboeftecategorie en wordt bepaald door bet aantal
artikelsoorten en varianten. Het aantal varianten wit zeggen bet aantal verscbillende artikelen dat binnen een artikelsoort
wordt aangeboden;

Deze twee typeringen hebben geen betrekking op branchevervaging, omdat bet bij uitbreiding biervan niet om 'brancbevreemde'
producten gaat. Verwantscbap van producten is van doorslaggevend belang om te constateren of er sprake is van brancbevervaging.

5

6

Uispraak door Ahold-topman Anders Moberg op persconferentie, Bron; Trouw 31-10- 2005; HBO.
Interview met Ohr. H. Lubbers, directeur adviesbureau Retail Management Center, NRC Handelsblad 23-7-2004
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De sarnenstelling van het assortiment van winkelformules is opgebouwd uit een combinatie van onderstaande opsomming:
Kemassortiment: wordt dat dee! van het assortiment verstaan dat absoluut noodzakelijk is om het formulebeeld overeind
te houden;
Randassortiment: artikelen die niet noodzakelijk zijn voor het primaire formulebeeld (de schoenwinkel), maar we! de
formule kunnen versterken doordat zij de vraagverwantschap vertonen met het kemassortiment zoals bijvoorbeeld veters;

Aanvullend assortiment: artikelen die geen enkele betekenis hebben voor de formule, maar die we! van belang kunnen zijn
voor het succes van de operatie c.q. bedrijfsvoering.

Het 'aanvullend assortiment' heeft alleen betrekking op branchevreemde producten, omdat de verwantschap met het kem- en
randassortiment ontbreekt [Van der Kind, 2005]. Elke aanvulling op het bestaande assortiment heeft tot gevolg dat de vraag naar
extra winkelruimte (m2) toeneemt. Aanvullingen kunnen op termijn leiden tot nieuwe winkelformules zoals de kruidenier is
veranderd in een supermarkt.
Het aanbieden van branchevreemde producten zal in de eerste instantie worden 'uitgeprobeerd' om deze assortimentsuitbreiding
daama mogelijk in te passen in het oorspronkelijke assortiment. Vanuit deze beredenering kunnen productgroepen worden
samengevoegd zodat koop- en gebruiksverwantschap belangrijker zal worden in plaats van productverwantschap. Zodoende kunnen
nieuwe formules ontstaan zoals thematische winkels. Zo zijn supermarkten vaak begonnen als kruidenier, waarbij het
oorspronkelijke assortiment werd aangevuld met branchevreemde producten zoals de levensmiddelen brood, melkproducten, vlees
en groenten. De branchevervaging ging nog verder, door het aanbod van cosmetics, tijdschriften en bloemen. Deze producten
behoren nu tot het standaard assortiment van supermarkten. Zo is hieronder door het HBD een illustratie gemaakt hoe de drogist van
de toekomst er mogelijk uit komt te zien, gebaseerd op een thema met bijpassend assortiment.

DE DROGIST VAN DE TOEKOMST...
Niel he! assortiment, maar een thema bepaalt he! winkelconcept. In de drogisterij van de toekomst vind je een gezondheids- of
verzorgingsconcept. Met een goed aanbod voor mannen. Met partners die met hun producten en diensten vanuit hetzelfde
thema werl<en. Met vele mogelijkheden om producten uit le proberen en le testen. De drogist van de toekomst:
levert informatie, niet alleen via verl<oopmedewerkers, maar ook via multimedia en internet;
kiest voor opstellingen waar klanten de producten kunnen testen en uitproberen (try and buy);
is met een veel groter assortiment (ook) geschikt voor de man;
biedt gemak en snelheid en overzichtelijke presentalies;
verkoopt producten die passen in he! concept 'Looking Gooden Feeling Good', zoals vitaminen, vers fruit, diensten op
he! gebied van gezondheid, cosmetica, parfums;
bevat een apotheek waar je niet meer lang hoeft le wachten op je medicijn, waarbij een robot in een medicijnkast de
artikelen selecteert;
werkt samen met partners die aansluiten op he! thema van de winkel, bljvoorbeeld met een schoonheidssalon, een
pedicure, een centrum voor cosmetische ingrepen, etc.;
heeft verkoopmedewerkers in dienst die vooral bezig zijn met adviseren over de producten en de diensten.

Bron: HBD Drogisterijen, 2004

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen zal het samenvoegen van productgroepen voomamelijk gedaan worden om de
afnemende marges te compenseren en om te voorkomen dat detaillisten op hun inkomen achteruit gaan. Rendement is immers nodig
om te kunnen investeren in de toekomst. Door het op grotere schaal exploiteren van hun producten kunnen mogelijk schaalvoordelen
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worden behaald door bijvoorbeeld partijkortingen of een evenwichtigere verdeling van de exploitatielasten. Hierdoor neemt de
bestedingsruimte van de detaillist toe en kunnen bedrijfsresultaten hoger uitvallen.
Door het toevoegen van branchevreemde producten verkrapt de markt voor concurrenten. Hierdoor wordt het bestaansrecht van de
zwakkere partijen ontnomen met als gevolg dat deze, vaak kleine zelfstandige partijen, op termijn zullen verdwijnen. Het gevolg is
een afname van (enkele) branches resulterend in een afname in de diversiteit van de branchering. Het totale pakket aan food en nonfood is weliswaar nog verkrijgbaar, maar geconcentreerd in minder winkels. Hieruit vloeien een aantal aspecten voort die een
indicatie geven voor branchevervaging:

I.

7

Afn<;une van het aantal l!ranchu;

2.

J'erandertng' totale cwortlmmtper ~I;

3.

Toename aanta/ brv:mchevreemde productenper winkel.

Deze operationalisering heeft als doe! om te kunnen kijken of er sprake is van branchevervaging in wijkwinkelcentra bij de
casestudie in het volgende hoofdstuk. Ook zullen deze indicatoren worden gebruikt om een relatie te kunnen leggen met de
indicatoren van schaalvergroting, die verderop in dit hoofdstuk uitvoerig aan bod zullen komen.

Het meetbaar maken van het totale assortiment en aantal branchevreemde producten daarin per winkelformule aan de hand van dataanalyse is niet mogelijk. De detaillisten houden hier in veel gevallen geen exacte cijfers voor bij. lndien deze mogelijk we! voor
handen zijn, worden deze niet prijs gegeven. Onderzoek op assortimentniveau zal dan ook niet worden gegaan bij de casestudies.

3.4

Effecten van branchevervaging op overige branches in wijkwinkelcentra

De trekkers van een wijkwinkelcentrum bestaan voomamelijk uit supermarkten en drogisterijen en nemen ook de meeste
winkelruimte in beslag. Deze twee formules hebben veel media aandacht gekregen door hun veranderende en vaak verrassende
assortimentuitbreidingen. Om die reden zal in deze paragraaf uitsluitend worden gekeken naar deze twee branches.

Het toevoegen van producten aan het assortiment is al decennia gaande en betreft een geleidelijk proces dat onafgebroken doorgaat.
Door het verassende karakter van de soort producttoevoegingen kan branchevervaging worden getypeerd als onvoorspelbaar; juist
omdat consumenten gewend raken aan dit fenomeen kunnen retailers steeds verder gaan met assortimentsuitbreidingen van
branchevreemde producten.

Wanneer is een product branchevreemd? Hierop bestaat geen eenduidig antwoord. Dit ligt aan het feit dat producten die in de eerste
instantie voor branchevreemd worden aangezien en na verloop van tijd mogelijk kunnen worden toegevoegd aan het
kemassortiment, athankelijk van het verkoopsucces. Algemeen kan dan ook worden gesteld dat het aanbieden van branchevreemde
producten gepaard gaat met tijdelijke acties, waarin tijd een ongedefinieerd aspect blijft. Zodoende ontstaat een verschil tussen
tijdelijke en permanente branchevreemde producten. Vanwege het dynamische karakter van de detailhandel wil het niet zeggen dat

alle tijdelijke producten niet permanent worden opgenomen in het assortiment. Het gevolg hiervan is dat de bestaande

1

Als gevolg van renovatie bestaat de mogelijkheid dat het aantal branches gelijk blijft of mogelijk toeneemt, hierop zal in

paragraaf 3.5 in worden gegaan.
8

Afhankelijk van de mate van uitbreiding van branchevreemde producten en mogelijke winkeluitbreiding (schaalvergroting).

TUI e

technische universiteit eindhoven

35

winkelfonnules tijdelijk of pennanent muteren. De hoofdreden voor toevoeging van branchevreemde producten is: omzet vergroten
en marges behalen ofklanten binnenkrijgen. Voomamelijk het trekken van nieuwe en binden van bestaande klanten door toevoeging
van branchevreemde producten is van belang. Nieuwe klanten zouden bun bezoek mogelijk niet hebben gedaan bij bet ontbreken van
deze producten. Branchevervaging leidt bij de consument ook tot grote verwarring omdat bet vertrouwde beeld met betrekking tot
bet verwachte assortiment vervaagd Dat detaillisten zich toch wagen aan bet aanbieden van branchevreemde producten is omdat
consumenten steeds beter is staat zijn om zich te verdiepen in producten door bet gebruik van infonnatiebronnen als internet. De
koopplaats wordt daardoor ondergeschikt omdat de consument niet meer (volledig) geTnfonneerd behoeft te worden. De
ontwikkeling waarbij zelfstandige (vers)detaillisten aan bet verdwijnen zijn komt voomamelijk doordat consumenten de ' nieuwe'
assortimentssamenstelling van detaillisten die branchevreemde producten aanbieden aanvaard hebben. Daarbij komt nog eens dat de
klant verrast wil worden en daannee branchevervaging in de hand werkt. De geringere diversiteit aan winkels levert bovendien
tijdswinst op omdat meerdere producten op een plek kunnen worden aangeschaft ('one-stop shopping').

Om inzichtelijk te maken welke branches in wijkwinkelcentra maken krijgen met brancheoverschrijdende activiteiten van de
supermarkten en drogisterijen, is aan de hand van (kranten)artikelen een overzicht gemaakt. Dit overzicht is tot stand gebracht door
middel van inhoudsanalyse. Er bestaat een groot aantal min of meer verschillende omschrijvingen van inhoudsanalyse als
wetenschappelijke methode en waarnemingstechniek. De bekendste en ook een van de oudste is de definitie van B.Berelson:
'Inhoudsanalyse is een onderzoekstechniek om de manifeste inhoud van communicatie objectief, systematisch en kwantitatief te
beschrijven'

[Swanbom/L.Rademaker,

1982].

Deze analysetechniek is een

methode om uitspraken

te

doen over

communicatieboodschappen op basis van een objectieve en systematische analyse van gespecificeerde kenmerken van die
boodschappen, die in dit onderzoek branchevervaging betreft. De artikelen staan weergegeven in appendix III.

Zodoende ontstaat een overzicht (zie tabel 3.2) van branches die een mogelijke risicogroep vonnen op de verhuunnarkt van
wijkwinkelcentra waar vanuit beleggers perspectief rekening mee gehouden moet worden. Supennarkten verkochten oorspronkelijk
alleen kruidenierswaren. Vanaf de jaren '60 begonnen ze ook vlees, kaas, groenten en fruit te verkopen. Het onderscheid tussen bet
permanente en tijdelijke assortiment bij supennarkten is als volgt bepaald. Alie producten die niet onder voedings- en
genotsmiddelen vallen zijn pennanent branchevreemd. Het betreffen echter wel producten die al 'enkele jaren' dee) uitmaken van
bet 'vertrouwde' supermarktassortiment. Alie andere producten die dee! uitrnaken van verkoopacties en niet onder voedings- en
genotsmiddelen vallen, vallen onder tijdelijke branchevreemde producten. Deze producten zijn dus van tijdelijke aard en dit
assortiment kan per week verschillen. Om die reden zijn enkele voorbeelden aangehaald (appendix III) die onderdeel uitmaken van
een groter arsenaal aan tijdelijke branchevreemde producten. Ook bij de invulling voor drogisterijen is eenzelfde opdeling gemaakt.
Bedacht moet worden dat zowel supennarkten als drogisterijfonnules verschillende artikelen hanteren. Het schema betreft dus een
globale indicatie voor branchevreemde producten van deze branches.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van branchevreemde producten bij supermarkten en drogisterijen is bet schema
aangevuld aan de hand van een interview met de beer drs. J. Verwaaijen, directeur onderzoek bij Strabo bv.
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Supennarkt

Voedings -en
genotmlddelen

• computers, beekl &
geluld

• gelck)pname en
spaannogelijkheden
- verukeringen

• rels- en
vakantleproducten

• fotohandel
- boakhandel

• kledlng en teldlel

- muziekhandel

• huishoudelljke

• bruin, wit en

producten

grijsgoedzaken

• tljdschrtften en boeken

• flatsen

• droglsterljen

- foto ontwildceling

• magnetrons

• vldeotheken

- dvd encd

• reiswinkel

• telefonle producten

• telecomzaken

• bar, caf6, restaurant

• huishoudelijke

- genees en

artlkelen-zaken

veri>andmiddelen, mils

-modezaken

gediplomeerde drogist

• banken

aanwezlgf

• bloemenzaken

- servles en pannen

- tweewielers

- bloemen en anten
Drogisterijen

-zelfzorggeneesmiddelen,
gezondheldsproducten en

- computers, beekl &
geluld

verplegingsartlkelen In

• foto ontwildceling

- kleding
- ansicht en wenskaarten

• fotobandel
- boekhandel
• muziekhandel

comblnatle

• snoepgoed

~ siaapkamerartikelen

met parfums, decoratleve

• dvden cd

• hulshoudelijke

en vem>rgende

-speelgoed

cosmetica, producten

- bol:~cn en tijdschriften

• supennarlcten

voor mond- en

• Vet7.e~eringen

• hulshoudelijke

producten

haarverzorglng

• snoepen
cboc;olatericzaken
- speelgoedzaken

artlkelen-zaken

waarbij het omzetaandeel

• geschenkartikelen

parfums en cosmetics

• bruin, wit en

minder den 50% uitmaakt

grijsgoedzaken

van de omzet;

• vldeotheken

- schoonmaakartlkelen en

• banken

borstelwaren.
1

Betrefl een vergevorderd plan maar moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer (mei 2006).
[Tabel 3.2 Overzicht branchevervaging supermarl<ten en drogisterijen met gevolgen voor overige branches]

Concluderend ult bovenstaand overzicht is te zien dat zowel supermarkten als drogisterijen zich al op zeer veel verschillende
branchevlakken bevinden of zich in de toekomst door toevoeging van branchevreemde producten zullen gaan begeven. Bedacht
moet worden dat de effecten van brancheoverschrijdende activiteiten van supermarkten en drogisterijen niet voor alle branches even
schadelijk zullen zijn. Maar ook branches die niet standaard in wijkwinkelcentra zijn gevestigd worden beconcurreerd, zoals
telefoonwinkels.
Bovenstaand overzicht kan erop duiden dat voomamelijk supermarkten op termijn alle wijkwinkelcentra 'disciplines' ovememen
met als gevolg dat bet marktaandeel van de concurrentie steeds verder zal worden teruggedrongen. Ovemame door supermarkten en
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drogisterijen van deze branches is geen onrealistisch vooruitzicht. De focus ligt daarbij in het bijzonder op de versspeciaalz.aken,
omdat supermarkten daarvan al een aanzienlijk dee! in hun assortiment hebben en daar steeds verder in gaan. De mogelijkheid van
een banketbakker in de supermarkt is geen onlogische stap. Ook drogisterijen zullen in de toekomst op zoek gaan naar meer koopen gebruiksverwantschap met assortimentsuitbreiding van branchevreemde producten. Bedacht moet worden dat veel winkeliers al
jaren grote problemen hebben om een normaal inkomen te behalen. Veel winkeliers !even al geruime tijd op bijstandsniveau
[Verwaaijen en Ter Hark, 2005]. De ontwikkelingen die supermarkten en drogisterijen doormaken zullen de komende jaren voor
veel ondememers de nekslag kunnen betekenen.
Branchevervaging schept ook mogelijkheden voor de detaillisten. Zo kunnen detaillisten kiezen om zich te specialiseren in plaats
van assortimentsuitbreiding. Zodoende vindt schaalverkleining plaats, zodat een specialistische ' core business' overblijft. Hiertoe
zullen detaillisten zich zetten om zich te onderscheiden van branches die hun producten ovememen. Tevens om te voorkomen dat de
(oneerlijke) concurrentiestrijd wordt aangegaan met bijvoorbeeld filiaalketens. Juist het specialistische karakter kan een
bestaansmogelijkheid verschaffen. Ook wordt het opnemen van deze 'core business' door andere branches als branchevreemde
producten bernoeilijkt vanwege dit specialistische karakter. In dit kader moet worden gedacht aan een viswinkel of traiteurzaak,
maar het aantal branches dat zich kan specialiseren is van beperkte aard.

3.5

Schaalvergroting

Het proces van schaalvergroting in de detailhandel heeft al enkele decenia geleid tot ta! van belangrijke ontwikkelingen, waaraan
nog geenszins een einde is gekomen. Deze ontwikkelingen hebben grote veranderingen teweeggebracht in de exploitatie van
detaillisten en in de samenstelling van het winkelapparaat. De gevolgen daarvan zijn uiteraard in de eerste plaats van betekenis
geweest voor de ondememers; voomamelijk voor de kleine ondemerners. De cijfers die Verwaaijen en Ter Hark aan Locatus hebben
ontleend zijn weergegeven in figuur 3.3 en duiden op een toenemende schaalvergroting op landelijk niveau in de totale detailhandel.
De stijging van het metrage is namelijk veel sterker dan de stijging van het aantal verkooppunten. Het aantal verkooppunten
stabiliseerde zich rond I00.000 verkooppunten, het metrage steeg met 21 %.
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[Figuur 3.3 Aantal verkooppunten en metrage detailhandel, Bron: Verwaaijen en Ter Hark, 2005]

Deze geconstateerde stijging door Locatus is waarschijnlijk deels veroorzaakt door een verbeterde registratie. Volgens andere
bronnen (o.a. o+S, Amsterdam, 2005) is er eerder sprake van een afname van het aantal verkooppunten (bijvoorbeeld 1,5% in
Amsterdam in een jaar tijd). De oppervlakte aan winkelaanbod is in de Randstad de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. In de
stedelijke regio steeg het aanbod met een kwart, terwijl het landelijke groeigemiddelde op 14 procent lag [Verwaaijen en Ter Hark,
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2005]. De toename van het winkelaanbod komt mede doordat de winkels gemiddeld meer vloeroppervlak hebben [Evers, et. al,
2005].
De gemiddelde winkelgrootte in Nederland bedroeg in 1970 nog ongeveer 65m1 . In de afgelopen 35 jaar is daar meer dan 100rn1
bijgekomen. De gemiddelde Nederlandse winkel heeft daannee een omvang gekregen van ongeveer 212m1 . Schaalvergroting heeft
zich zowel voorgedaan in de food als in de non-food. In de jaren 70 was binnen de foodsector een supermarkt van 500m1 een grote
supermarkt. De Albert Heijn XL-formule tell ongeveer 3.000m1. Dat is twintig keer zo groot als de gemiddelde food-winkel in
Nederland. Ook de Jumbo supermarkt gaat mee in de schaalvergroting met de aankoop van een megasupermarkt (Euroborg) van
5000m1 in Groningen. Met een gemiddelde winkelgrootte van 1089m1 staat 5000m1 in schril contrast. Kruidvat heeft in Nederland
1

697 winkels waarvan de gemiddelde filiaaloppervlakte nu 310 m bedraagt. Over 5 jaar moet het gerniddelde oppervlak minimaal
450 m zijn. Indien er een mogelijkheid bestaat zal uitbreiding van 700 tot 800 m1 worden nagestreefd9•
2

Hoewel de gemiddelde grootte van winkels toeneemt, weergegeven in tabel 3.3, wordt de Nederlandse detailhandelsstructuur nog
altijd gedomineerd door kleine vestigingen [Leunissen en Prevo, 1998].

1968

1978

1987

1997 .

2001

2004

Gemlddeld winkelnnnArvlak Cm2l

35

66

91

116

166

172

Omzet oer winkel Cx E 1000 -l

111

359

524

757

919

1015

3,17

544

5,76

6,53

5,54

5,90

Gemlddeld winkeloooervlak (m2)

85

119

154

164

234

253

Omzet nAr winkel Cx E 1000,-l

91

227

332

419

637

636

1,07

1,90

2,16

2,56

2,72

2,12

Food

2

Omzet oer m (x E 1000 -)

Non·food

2

Omzet oer m Cx € 1000,-)

{Tabet 3.3 Gemiddelde winke/oppervfak, Bron: Evers, et. al, 2005]
De 'grote winkels' in ons land (winkels met meer dan 1.500 m 2 waarvan een overzicht te zien is in appendix IV), vertegenwoordigen
minder dan 2% van alle vestigingen. Ze nemen echter wet bijna 30% van het winkelvloeroppervlak in beslag.
Een tweede vorm van schaalvergroting - het steeds groter worden van winkelbedrijven - wordt filialisering genoemd. Nederland is
een van de meest gefilialiseerde landen van Europa. Van alle winkelvestigingen in Nederland behoren er 28% tot een filiaal. In
vloeroppervlak gemeten is het belang van filialisering nog veel groter dan het aantal doet vermoeden: I3,5 miljoen m1 is in gebruik
1

van filialen (53%), waarvan 8,24 miljoen m bij de top 20-formules behoort [Evers, et. al, 2005].

De ontwikkeling van schaalvergroting manifesteert zich op een aantal manieren: zowel de winkels als de winkelbedrijven worden
steeds groter. Een toename van de gemiddelde winkelgrootte kan bij een in omvang gelijkblijvend wijkwinkelcentrum leiden tot een
afname van het aantal winkels. Anderzijds kan de toenemende vraag naar winkelmeters ook tot gevolg hebben dat de totale omvang
van het wijkwinkelcentrurn stijgt.

9

Interview met Ohr. J. Schreiber, topman Europese divisie van AS. Watson waarvan Kruidvat onderdeel uitmaakt, NRG

Handelsblad 8-7-2005
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Zoals in de vorige paragraaf aan bod is gekomen bestaat een belangrijk dee! van de wijkwinkelformules uit supermarkten en
drogisterijen (voomarnelijk filiaalketens). Toetreden van een tweede winkelformule (supennarkt of drogisterij) enerzijds en/ of
vergroting van een bestaande formule anderzijds kan duiden op een aantal dingen:
vervanging of verdwijning van bestaande branches die de (prijs)concurrentie niet meer aankunnen (als gevolg van
branchevervaging);
toevoeging van branches zodat er differentiatie binnen een segment ontstaat waarin bet bestaande aanbod nog niet
voorziet; combinatie fullservice-supennarkt en een supermarkt met een discount karakter [Weerd en Buvelot, 2005].

Gedurende de exploitatieperiode van een winkelcentrum kunnen er mutaties plaatsvinden waardoor de branchering van het
winkelcentrum mogelijk zal veranderen. Zoals reeds aan bod is gekomen in het vorige hoofdstuk is de branchering op te delen in
branchemix e~ branchepatroon. Het toevoegen van eenzelfde branche (bijvoorbeeld een tweede supennarkt) aan de bestaande
branchering genereert een verandering in de branchemix en betreft een vonn van schaalvergroting. Deze ingebruiknarne zorgt voor
een ruimtebeperking voor overige branches waardoor zodoende minder ruimte overblijft metals gevolg een afname hierin. Meer dan
twee supermarkten of drogisterijen in een wijkwinkelcentrum is markttechnisch niet haalbaar, omdat daar geen draagvlak voor is
[Verwaaijen en Ter Hark, 2005].
Schaalvergroting door samenvoegen van winkelunits is ook mogelijk. Deze vonn van schaalvergroting kan zorgen voor
veranderingen in de lay-out (breedtel diepte winkelpanden) en heeft een afname van bet aantal winkelunits tot gevolg. Zo hebben
bestaande detaillisten ook de mogelijkheid om hun detailhandel op grotere schaal te exploiteren door binnen het winkelcentrum te
verhuizen naar een grotere (vrijgekomen) winkelunit met gevolgen voor zowel de branchemix (op grotere schaal, dus meer m1)
alsmede bet branchepatroon (ander locatie). In sommige gevallen is verhuizing uitgesloten vanwege de locatiekeuze. Het voorbeeld
bij uitstek hierin is de locatie van subtrekker Blokker. Deze detaillist acht het belangrijk zich aan de (strategische) uitgangen van een
wijkwinkelcentrum te vestigen metals hoofdreden het uitbuiten van de trekkersrol.
De wenselijkheid bij een toenarne van het aantal m2 per winkelunit zal een toename van de totale winkelomzet/ vergroten
1

marktaandeel zijn. Of dit resulteert in een toename van de vloerproductiviteit (omzet per m ) uitgedrukt per winkelunit is echter de
vraag en zal tijdens de casestudies worden onderzocht. Sarnengevat kunnen een drietal vormen van verandering optreden die bij

mutatie mogelijk leiden tot schaalvergroting:
I.

Mutatie:
i.

veranderingen in de branchemix door afname en/ of toevoeging branches;

ii.

veranderingen in bet branchepatroon door verhuizing (herlocatie) van detaillisten;

iii.

Verandering in de lay-out (verandering in grootte en aantal units; samenvoegen van units);

Indien wordt overgegaan tot renovatie van een winkelcentrum ontstaat een varii!teit aan mogelijke scenario's in hoeverre het
winkelcentrum mogelijk kan veranderen met betrekking tot de branchemix en het branchepatroon. Er wordt bij renovatie in ieder
geval uitgegaan van een oppervlaktoename van het totale winkelcentrum. De behandelde veranderingen die zich bij mutaties
voordoen kunnen bij renovatie ook allen van toepassing zijn. De toename van het winkelcentrumoppervlak heeft op het aantal
winkelunits echter nog twee mogelijke effecten, namelijk dat ze in aantal gelijk blijven of toenemen. Bij recent (her) ontwikkelde
winkelcentra en nieuwbouw mag verwacht worden dat bet percentage kleine units doorgaans ook lager ligt, omdat er al
schaalvergroting heeft plaatsgevonden in het ontwerp. Een toename van het aantal (kleine) units ligt dan ook niet in de lijn der
verwachtingen. Samengevat kunnen een viertal vormen van verandering optreden die bij renovatie mogelijk leiden tot
schaalvergroting:
2.

TuIe

Renovatie (mate van verandering athankelijk van soort scenario):
i.

veranderingen in de branchemix door afname enl oftoevoeging branches;

ii.

veranderingen in het branchepatroon door verhuizing (herlocatie) van detaillisten;
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iii.

Verandering in de lay-out (verandering in grootte en aantal units; samenvoegen van units);

iv.

Verandering van bet totale winkelcentrumoppervlak.

Met voorgaande in ogenscbouw genomen kunnen onderstaande aspecten een indicatie geven voor schaa/vergroting van
wijkwinkelcentra en zijn de volgende aannames gedaan voor mutatie:

Toename van het WirtkeiopMvlak per wfnMJ utig_edffikt 1,j#/i
•

Aftiome van het aQntal wthkels:

•

Verandering verhouding breedte I diepte winkelpanden als gevolg van samenvoeging van units;

Vlir'1r!fftring van de v/Qerf>NJ(/ucfMJeit;
Toevoeging van eenze/fde branehe.!aonde bestaande branchering;
Door verhuizing het in gebruik nemen van een grotere (vrijgelcomen) winkelunlt binnen het winkelcehtrum.

Als aanvulling op de indicatoren voor scbaalvergroting bij mutatie, wordt er bij renovatie van uitgegaan dat bet winkelcentrum in
oppervlakte toeneemt. Ook kunnen daarbij veranderingen optreden met betrekking tot bet aantal winkelunits:

Toename van het totale aantal ,;I van het wlj!lv/nlcelcentnhn;
Geltjk blijven van het aantal winkels;
Toename van het aantal winkelunits.

Een volledig gerenoveerd winkelcentrum zal niet veel verscbillen van een nieuw winkelcentrum. De verwacbting is ecbter wet dat er
in nieuwe wijkwinkelcentra rekening is gebouden met scbaalvergroting. Hierbij is de verwacbting dat de gemiddelde
winkelunitgrootte is toegenomen en bet aantal kleine units af is gedaald. In de casestudies in bet volgende boofdstuk zal een
vergelijking plaatsvinden tussen nieuwe (nieuwbouw) en bestaande wijkwinkelcentra in relatie tot scbaalvergroting en
brancbevervaging.

3.6

Relatie schaalvergroting en branchevervaging

Zoals duidelijk is geworden kan scbaalvergroting bet gevolg zijn van brancbevervaging. De sterke onderlinge relatie is weergegeven
in figuur 3.4 volgens een processcbema. Deze weergave is gebaseerd op een reeds besproken vorm van verandering die kan optreden
binnen een wijkwinkelcentrum, namelijk mutatie, waarbij bet winkelcentrum in grootte (m2) gelijk blijft. Het processcbema begint
linksboven (grijze arcering) en geeft een assortimentverandering weer waarbij bet aanvullende assortiment toeneemt en bet kem +
randassortiment afneemt. Hierbij neemt de winkelunit niet in grootte toe, maar is er we! sprake van brancbevervaging.

Ats gevolg van veranderende marktomstandigbeden kunnen retailers beboefte bebben om bun detailbandel op grotere scbaal te
exploiteren. Hoofdoorzaak voor deze vergrotingsbeboefte is de opname van een groter aanvullend assortiment dat voor een grotere
vraag naar winkelmeters zorgt, weergegeven als blauwe arcering in figuur 3.4. Ook bierbij moet bet aanvullende assortiment worden
bekeken in combinatie met bet kemassortiment + randassortiment. Deze kan, naargelang de mate van uitbreiding van bet aantal
brancbevreemde producten, toenemen of afnemen en bangt samen met de mate van vergroting van bet winkeloppervlak. Mocbt bet

TU /e technische universiteit eindhoven

41

zo zijn dat retailers branchevreemde producten in hun assortiment opnemen van bestaande branches in het wijkwinkelcentrum, zal
dit mogelijk op termijn door (hevige) concurrentie ten koste gaan van een aantal branches wat mogelijk kan leiden tot leegstand. Het
gevolg hiervan zal zijn dat er kleinere, moeilijker verhuurbare kavels overblijven. Moeilijk verhuurbaar, omdat een groot aantal
branches de gevolgen ondervinden van de assortimentsuitbreidingen van met name supermarkten en drogisterijen.

Proces blj mutatle (whlke/cenfTum blljfl In grootta gel/JI<)
lndlcatorwn achaalvergrotlng

lndlcatoren branchevervaging

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...lllj TOOYOOglng..,--...,.--br8nChe"'1g(blj< - - - )

[Figuur 3.4 Relaties branchevervaging en schaalvergroting bij mutatie]

Het streven van detaillisten om een opbrengsttoename te genereren door branchevreemde producten te verkopen, zal leiden tot een
verandering in de vloerproductiviteit. Hoe deze schaalvergroting zich zal gaan verhouden tot de omzettoename is echter niet bekend.
Een vergroting van de gemiddelde winkelkavels zal bij een in omvang gelijkblijvend winkelcentrum onherroepelijk leiden tot
minder winkels. Deze schaalvergroting kan worden gerealiseerd door samenvoeging van verschillende kavels waarbij de verhouding
tussen de breedte en diepte van de winkelpanden verandert. Supermarkten en drogisterijen hebben door hun forse aantal m 2 vaak niet
de mogelijkheid te verhuizen binnen een winkelcentrum wat schaalvergroting bemoeilijkt. Het (enige) altematief om dit toch te
realiseren is door hun naastgelegen winkelunit(s) te confisqueren. Het is denkbaar dat bij dergelijke verschuivingen in de lay-out,
nieuwe kleinere kavels ontstaan doordat niet de gehele kavel in gebruik wordt genomen (vanwege bijvoorbeeld een ongunstig vorm).
Ook het toevoegen van een tweede supermarkt of drogisterij heeft gevolgen voor de branchering van een wijkwinkelcentrum en leidt
tot schaalvergroting van de branche in kwestie.

Renovatie c.q. herontwikkeling van wijkwinkelcentra leidt in de meeste gevallen tot een toename van het totale oppervlak van het

centrum. In dit onderzoek is uitgegaan van een toename van het winkelcentrumoppervlak uitgedrukt in m2 • Het streven van een
belegger c.q.ontwikkelaar zal zijn om met de meerhuuropbrengst van de toename aan winkelmeters de renovatiekosten te betalen.
Het proces bij renovatie met betrekking tot branchevervaging en schaalvergroting is weergegeven in figuur 3.5 en lijkt in veel
opzichten op bet reeds behandelde proces bij mutaties.

In gerenoveerde situaties zijn velerlei scenario's denkbaar met betrekking tot het aantal units en branches. Maar zoals hierboven
besproken, zal vanuit verhuurperspectief het aantal (kleine) units eerder afnemen dan toenemen om leegstand in de toekomst te
voorkomen. De gemiddelde grootte van het aantal winkelunits zal na renovatie naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Hetzelfde
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productaanbod zal beschikbaar blijven, maar dan verkrijgbaar in minder winkels die een diep en breed assortiment hanteren. Bij
recent (her) ontwikkelde winkelcentra mag juist worden verwacht dat het percentage kleine units lager ligt, omdat er al
schaalvergroting heeft plaatsgevonden in het ontwerp.
Proces blj renovatie (wlnlre/c4Jntrum nHmt In grootte toe)

f

lndlcatoren "'11nchev..,,.111na

lnclleatoNn ech.,lvergrotlng

_

-.,,_
.. .....

---r~----•-brw"'*'"tl<-~

[Figuur 3.5 Relaties branchevervaging en schaalvergroting bij renovalie]

3.7

Conclusie en resume

Tijdens hoogconjunctuur wordt verhoudingsgewijs meer besteed aan non-food en in economische tegenspoed meer aan food. De
speciaalzaken hebben het in een economische recessie ook moeilijker omdat mensen prijsbewuster worden. Met name supermarkten
profiteren van deze prijsbewustheid. Met het vooruitzicht op de vergrijzing en de afname van de bevolkingsgroei zullen de
consumptie van voedings- en genotmiddelen in de toekomst afnemen. Vanwege het inelastische karakter van deze producten zullen
retailers op zoek (blijven) gaan naar altematieven zoals branchevreemde producten om hun concurrentiepositie te verstevigen.
Daarbij is het consumentengedrag aan verandering onderhevig waarbij ' winkelgemak' voorop staat. Supermarkten profiteren hiervan
door hun brede en diepe assortiment. Hierdoor zullen deze formules in de toekomst nog sterker komen te staan door verdere
assortimentsuitbreiding. Deze uitbreiding kan worden gerealiseerd door naast het kem- en randassortiment de schappen te vullen met
een aanvullend assortiment. Dit aanvullende assortiment heeft geen enkele betekenis voor de winkelformule, maar heeft betrekking
op branchevreemde producten omdat de verwantschap met het kem- en randassortiment ontbreekt. De toename van branchevreemde
producten leidt tot een extra vraag naar winkelruimte en heeft consequenties voor de overige branches in het wijkwinkelcentrurn. Als
gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van met name supermarkten en drogisterijen ontstaan vanuit verhuurdersoptiek
risicobranches die op termijn mogelijk voor leegstand kunnen zorgen. Dit feit maakt ook dat schaalvergroting en branchevervaging
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Gedurende de exploitatieduur van wijkwinkelcentra kunnen als gevolg van deze een extra vraag naar winkelruimte veranderingen
voordoen met betrekking tot de branchering. Deze veranderingen zijn omgezet in indicatoren die branchevervaging en
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schaalvergroting operationeel maken (zie tabel 3.4). Deze indicatoren zullen dienen als leidraad bij de te behandelen casussen in het
volgende hoofdstuk. Hierbij is een opdeling gemaakt naar mutatie en renovatie. Deze opdeling is noodzakelijk omdat er zich in
gerenoveerde situaties, naast de toename van het totale winkelcentrumoppervlak, aanzienlijke veranderingen kunnen optreden in het
aantal branches en winkelunits.

,;Y'~;·.~~fL'.:",
.. ·:;;>/':~ ..,·... ·~·"'"'

,,...,.... "··: .,,~'" -~-~.; 't~

' .''?}.,-.;.• " • '\''l((;~,.;:l~: ,.,.

Mutatle

~1<?'r,:fW11lM~'f>.'-·~·

~.~~;~z,~~:·.,

Toename van het winkeloooervlak per winkel uitgedrukt in m
Afname van het aantal branches

'

"'

2

Afname van het aantal winkels
Veranderina van de vloemroductiviteit
Verandering verhouding breedte I diepte winke/panden
Toevoeaina van eenzelfde branche aan de bestaande brancherina
Door verhuizing

het in

gebruik

nemen

van

een grotere

(vriiaekomen) winkelunit
2

Renovatle

Toename van het totale aantal m van het wijkwinkelcentrum
Toename van het winkeloppervlak per winkel uitaedrukt in m
Afname van het aantal branches

Afname van het aantal winkels

Geliik bliiven van het aantal branches

Geliik b/iiven van het aantal winkels

Toename van het aantal branches

Toename van het aantal winke/s

2

Verandering van de vloerproductiviteit
Veranderina verhoudina breedte I diepte winke/panden
Toevoeaina van eenzelfde branche aan de bestaande brancherina
Door verhuizina het in aebruik nemen van een arotere winkelunit
[Tabel 3.4 Overzicht indicatoren branchevervaging en schaalvergroting)

Ook nieuwe wijkwinkelcentra maken deel uit van de markt voor wijkwinkelcentra. De verwachting is dat er in nieuwe
wijkwinkelcentra schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Deze verwachting betekent in het kort dat het aantal kleine winkelunits is
afgenomen en de gemiddelde winkelunits in grootte zijn toegenomen en zal tevens worden onderzocht in de casestudies.
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HOOFDSTUK4

Casestudies

Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden onderwcht hoe de gevonden indicatoren voor branchevervaging en schaalvergroting uit bet voorgaande
hoofdstuk zich manifesteren in wijkwinkelcentra. Voortvloeiend uit hoofdstuk 2 kunnen twee soorten opdelingen worden gemaakt
waarbij branchevervaging en schaalvergroting tot uiting komt. De eerste opdeling betreft mutaties, waarbij gedurende de
exploitatieduur van een wijkwinkelcentrum veranderingen op treden die kunnen leiden tot schaalvergroting en branchevervaging. De
tweede opdeling betreft renovatie, waarbij de belegger economische en technische veroudering van een winkelcentrum tegen wil
gaan om zodoende bet prestatieniveau te herstellen. Deze ingreep kan leiden tot schaalvergroting en branchevervaging. Beide
opdelingen zijn gebruikt bij de casusselectie van wijkwinkelcentra uit de portefeuille van Corio en zullen in dit hoofdstuk worden
gehanteerd als uitgangspunt. Achter deze opdeling staan de geselecteerde cases vermeld:
I.

2.

Mutatie:

Renovatie:

Maaswijk te Spijkenisse

Sterrenburg te Dordrecht

Velserbroek te Velsen

Schelfhorst te Almelo

Maaswijk te Spijkenisse

Ook nieuwe wijkwinkelcentra maken deel uit van de markt. In relatie tot schaalvergroting is de verwachting dater in bet ontwerp
rekening is gehouden met veranderende marktomstandigheden.
3.

Nieuwbouw:

Maaswijk te Spijkenisse

Parkwijk te Utrecht
Velserbroek te Velse
Schelfhorst te Almelo

}{

Getsewoude te Nieuw Vennep
Vinkhuizen te Groningen

Om schaalvergroting en branchevervaging bij mutaties zichtbaar te maken is een vergelijking in de tijd een vereiste. De informatie
die Corio ter beschikking heeft gesteld, heeft bij mutatie betrekking op de jaren 200 I en 2006; de onderzochte periode loopt dus van
2001 tot 2006. Om schaalvergroting en branchevervaging zichtbaar te maken bij renovatie is gekeken naar de situatie v66r en na
deze ingreep (betreft slechts

een

case). Als laatste is gekeken in hoeverre drie nieuwe wijkwinke/centra met betrekking tot

schaalvergroting en branchevervaging veranderen in relatie tot drie bestaande wijkwinkelcentra. De gegevens van Corio bij
renovatie hebben betrekking op 2006. Het winkelcentrum zal echter pas in 2007 worden opgeleverd. De gegevens van de drie

nieuwe wijkwinkelcentra hebben betrekking op 2006.

Zoals in bet vorige hoofdstuk expliciet aan bod is gekomen (H3, §3.2) bestaan er verschillende aanleidingen voor schaalvergroting
en branchevervaging waarvan een aantal aspecten 'meetbaar' zijn. Om die reden zullen deze aspecten worden meegenomen in de
analyse. In het bijzonder de omzetten, opgedeeld naar sectoren. Deze omzetcijfers geven aan, weliswaar ten dele, hoe bet
consumentengedrag en de consumentenbestedingen zich ontwikkelen; opmerken van verschuivingen in winkelbezoeken van
bijvoorbeeld (vers)speciaalzaak naar supermarkt binnen een wijkwinkelcentrum, uitgedrukt in omzet. Ook veranderingen met
betrekking tot de populatie in bet verzorgingsgebied zijn van invloed op een winkelcentrum; groei hierin genereert omzetpotentie.

De onderzoeken van Strabo hebben betrekking op de jaren 2001, 2003 respectievelijk 2004. De omzetten van de winkeliers zullen
aan deze onderzoeken worden ontleend. Om een betrouwbaar beeld van deze omzetten te verkrijgen zijn correctiefactoren toegepast
op de omzetresultaten van Strabo (zowel bij telresultaten van passanten als bij bet enqueteren van winkelbezoekers). Niet alle
wijkwinkelcentra uit de portefeuille van Corio zijn onderzocht door Strabo en hebben de keuzemogelijkheden aan cases in dat
opzicht beperkt.
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4.1

Case Maaswijk

4.1.1

Stadsdeel Maaswijk, trekkers en omzetten naar sector

Het winkelcentrum Maaswijk ligt in de gelijknamige wijk Maaswijk in de gemeente Spijkenisse en is in 1996 geopend. Maaswijk
kent in vergelijking met de totale gemeente relatief veel autochtone gezinnen met kinderen. Binnen de wijk Maaswijk bestaat 55%
van de huishoudens uit een gezin met kinderen. Voor de gemeente Spijkenisse ligt dit aandeel op 41%. Het inkomensniveau van de
wijk Maaswijk ligt boven het gemiddelde van de gehele gemeente. In de wijk Maaswijk zijn circa 12.760 mensen woonachtig in
circa 4.500 woningen. Gedurende de periode 2001-2004 is het aantal woningen met 10% gestegen in de wijk Maaswijk. Op de korte
termijn zijn er geen plannen voor meer nieuwbouw in de wijk Maaswijk. Tot 2010 zullen in het Stadshart van Spijkenisse nog circa
2.000 woningen bijgebouwd worden. Elders in de stad zal de nieuwbouw minimaal zijn.

Zoals uit figuur 4.1 blijkt is het aantal inwoners in de wijk Maaswijk over de afgelopen 8 jaar verdubbeld. Over dezelfde periode is
het aantal inwoners van Spijkenisse met bijna 7% gestegen, oftewel met circa 4.600 inwoners. Momenteel zijn er circa 75.500
inwoners woonachtig in de gemeente Spijkenisse.

199!5

191U

199G

2001

2003

[Figuur 4.1 Ontwikkeling aantal inwoners Maaswijk (x1000). Bron: Strabo]

Wijkwinkelcentrurn Maaswijk is half overdekt en bestaat uit 20 winkels. De voornaamste trekker van het wijkwinkelcentrum is
Super de Boer. Met de komst van Lid! in 2003, in plaats van Basismarkt, heeft het winkelcentrum er een belangrijke trekker bij
gekregen.

In de omgeving vormen eveneens een Lid! en een ClOOO de voornaamste concurrenten van deze twee supermarkten. Super de Boer
is de enige fullservice supermarkt in het oostelijke dee! van Spijkenisse. Binnen de DOG-sector vormen Blokker en Kruidvat de
voornaamste trekkers. Een beknopt overzicht van het wijkwinkelcentrurn is weergegeven in tabel 4. 1.
124

aantal parkeerplaatsen

20
. ,, .., 4.324 m2

aantal winkels
bruto vloeroppervlak

ttekkere:

Sliper (le Boer •

13134 m2

Lldl

572m2

Blokker
Kruidvat

375m2

····.,,mrnt.·

[Tabel 4.1 Gegevens huidige situatie wijkwinkelcentrum Maaswijk Bron: Corio]

Tabel 4.2 laat zien dat de omzetten van de twee superrnarkten in drie jaar tijd fors zijn toegenomen. Deze stijging is voor een groot
dee! toe te wijzen aan de juiste combinatie van de twee supermarkten die beter voorzien in de consumentenvraag. Uit onderzoek is
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gebleken dat de combinatie van een fullservice-supennarkt en een supennarkt met een discount karakter een positief effect heeft
gehad op de omzet van beiden supennarkten [Weerd en Buvelot, 2005).

Gedacht vanuit een statisch verzorgingsgebied zal de 'omzet-taart' binnen een wijkwinkelcentrum moeten worden verdeeld. Met de
komst van de Lidl in 2003 is een verandering opgetreden in het aangeboden totale assortiment van het winkelcentrum. Het gevolg
hiervan zijn verschuivingen in de consumentenbestedingen. Dit is in het bijzonder ten kosten gegaan van de voeding, -en
genotsmiddelen sector (VGM-sector), diensten & horeca en in beperkte mate van de duurzarne overige goederen (DOG-sector).

Sector

Omzet2001

Super de Boer

x

Lldl

samengenomen)

OverlaeVGM

.

omzet2004

VeranderlM (%}

x

+21

x

x

-46

DOG

x

x

-4,4

Dlensten en Horeca

x

x

-74

Totale omzet

x

x

-2

(omzetten

supermarkten

[Tabet 4.2 Omzetten naar sector in wijkwinkelcentrum Maaswijk, Bron: Strabo]

4.1.2

Analyse mutatie schaalvergroting en branchevervaging periode 2001 tot 2006

Er hebben zich in het wijkwinkelcentrum in 5 jaar tijd geen opzienbare veranderingen voorgedaan met betrekking tot
schaalvergroting als gevolg van toenemende grootte van de winkelunits (voor analyse zie appendix V). De branchering is in zijn
geheel hetzelfde gebleven en er zijn geen units afgegaan (c.q. bijgekomen). Naast de vervanging van de supennarkt is de videotheek
en het reisbureau vervangen.

4.1.3

Deelconclusie Maaswijk mutatie

Met betrekking tot schaalvergroting en branchevervaging is er gedurende de onderzochte periode niets veranderd. Wei opvallend is
de enonne omzetstijging in de supennarktbranche. 74% van de totale winkelcentrumomzet is afkomstig van de twee supennarkten
die ten opzichte van 2001 een forse stijging hebben doonnaakt. Uit onderzoek is gebleken dat deze stijging het gevolg is geweest
van een andere supermarktcombinatie. Als gevolg van een vollediger assortimentaanbod van deze twee supennarkten is een
verschuiving ontstaan in de consumentenbestedingen, uitgedrukt naar omzetten per sector. Hiervan hebben de overige sectoren de
gevolgen ondervonden: afname van de DOG-, en VGM- sector. Deze omzetafname heeft gevolgen voor een aantal detaillisten, die
hun detailhandel als gevolg van deze afname mogelijk in de toekomst niet voort kunnen zetten.

Bedacht moet worden dat in wijkwinkelcentrum Maaswijk de supermarkten een vloeroppervlak van 45% in gebruik hebben.
Veranderingen in de supennarktfonnules hebben direct effect op het functioneren van het totale winkelcentrum. In onderstaand tabel
4.3 is een samenvatting weergegeven van de indicatoren voor branchevervaging en schaalvergroting.

Mutatle

lndtcmo111n In

..

...

- --

,

Afname van het aantal branches

0

Toename

-

n

..

..

'

van het winkeloppervlak per winke/

..

'
ongewijzigd

2

uitqedrukt in m
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Verandering

verhouding

breedte

I

diepte

nee

winkeloanden ·
Toevoeging

de

nee

Door verhuizing het in gebruik nemen van een

nee

van

eenzeffde

branche

aan

bestaande branchering

grotere (vrijgekomen) winkelunit
[Tabel 4.3 Samenvatting mutatie indicatoren brancheveNaging en schaa/vergroting Maaswijk]

4.2

Analyse schaalvergroting en branchevervaging bij renovatie

Gezien de ontwikk:elingen met betrekking tot het verzorgingsgebied, namelijk een bevolkingstoename, en de teruglopende omzetten
van met name de VGM-sector en Diensten & Horeca heeft Corio besloten over te gaan tot renovatie. Het winkelcentrum zal medio
2007 opgeleverd worden (voor analyse zie appendix VI).

Figuur 4.2 geeft zowel de oude als de nieuwe situatie weer. Voornamelijk vanuit de huurders bestond er een grote vraag naar meer

m2 winkelruirnte 10• Ook bleek het huidige aanbod onvoldoende te stroken met de wensen van de consument: de keuze aan winkels in
Maaswijk wordt relatief matig beoordeeld [Strabo, 2004]. In de gerenoveerde situatie is het centrum bijna volledig verhuurd; bij 3
kavels is nog sprake van leegstand. Met betrekking tot de lay-out is een aantal kavels samengevoegd wat tot schaalvergroting heeft
geleid. De Lid! heeft zijn schaal kunnen vergroten door samenvoeging van kavel 3 en 4 in de oude situatie tot unit 7 in de nieuwe
situatie. Ook samenvoeging van kavel I I en 12 (oude situatie) naar kavel 3 (nieuwe situatie) heeft voor de Blokk:er (huishoudelijke
artikelen) tot een grotere unit geleid.

•

• - .up•rm•rtil
• - uldlreldtng

- aipennarkl

•A . gobled
• B . goblod

[Figuur 4.2 Dude situatie (links) en nieuwe situatie (rechts) winkelcentrum Maaswijk, Bron: Corio]

De drogisterij is verhuisd van unit 14 (oude situatie) naar een nieuwe locatie (1 3) waarbij de kavel is ontstaan door samenvoeging
van 3 units. Verder heeft het winkelcentrum door nieuwbouw haar uitbreiding kunnen realiseren (als paars gemarkeerd in de nieuwe
situatie, figuur 4.2).
In tabel 4.4 zijn alleen de branches weergegeven die in oppervlakten zijn toegenomen, respectievelijk zijn afgenomen .

Unltor. oud

10

I Unitnr. nlei.lw

.·I.u!1npoud · f MatMe

YeranderlnQ (%)

Interview met B. BuvelOt, mark!- en research analist op de retailafdeling van Corio le Utrecht.
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nleuw

16

1 (onder)

Suoer de Boer

1384

1678

+21

3

1 (bovenl

Lldl

572

1001

+74

14

13

Droalster:ii

225

340

+51

12

3

Huishoudeliike artikelen

375

506

+74

4

17

Kledina en textlel

264

372

+41

26

21

AGF

134

106

-21

25

22

SIAner:ll

134

112

-20

31

18

Videotheek

92

128

+39

30

15

Dlerensoeclaaliaak

78

115

+47

24

2

Gemakswinkel

137

147

+7

8

19

Bloemen en Planten

95

57

-67

[Tabel 4.4 Voor en na renovatie winkelcentrum Maaswljk, Bron: Corio; eigen bewerking]

De nieuwe situatie heeft een oppervlak van 5.956 m2 , dat is een toename van 27% ten opzichte van de oude situatie. Het aantal units
is toegenomen met 5 naar 25 in totaal. De gemiddelde unitgrootte in de oude situatie was 228 m2 ten opzichte van 248 m2 in de
nieuwe situatie; toename van 8%. Met betrekking tot de gerenoveerde situatie was de verwachting echter dat zowel het aantal units
en branches zou afnemen, maar beide indicatoren zijn · juist toegenomen. De verklaring hiervoor is een toename van het
verzorgingsgebied. Toevoegingen van nieuwe branches ten opzichte van de oude situatie zijn: vlaaienshop (79 m2), visspeciaalzaak

(54 m2) en een fietsenhandel (184 m2) .
Zoals tevens te zien is in tabel 4.4 treedt naast schaalvergroting in een aantal marktsegmenten ook schaalverkleining op: AGF,
slagerij en bloemen & planten. De verklaring voor deze schaalverkleining zal voomamelijk komen door specialisatie van de
activiteiten van de detaillisten die zich meer zullen richten op hun 'core business'. Het onderscheidende vermogen van 'super
(vers)speciaalzaken' verschaft een bestaansrecht. Doordat detaillisten kiezen om zich te specialiseren wordt ovemame door de
supermarktbranche bemoeilijkt.

Ondanks de matige beoordeling van de branchering is toevoeging van het aantal nieuwe branches zeer beperkt gebleven. Verwacht
mag worden dat de toename aan winkeloppervlakten in veel branches voor een aanzienlijke toename in het totale
winkelcentrumaanbod teweeg zal brengen met een breder en dieper assortiment. In tabel 4.5 is een overzicht gemaakt waarbij de
indicatoren voor branchevervaging en schaalvergroting bij renovatie staan weergegeven.

4.2.1

Dee/conc/usie Maaswijk renovatie

Voomamelijk de veranderingen met betrekking tot het verzorgingsgebied (toename inwoners), de omzetafname in de sectoren VGM
en DOG en de slechte beoordeling van het winkelaanbod hebben er toe geleid dat het wijkwinkelcentrum is gerenoveerd (oplevering
2007).
Wat betreft de nieuwe situatie zijn aan de branchemix drie nieuwe branches toegevoegd. Het aantal units is toegenomen met 5 zodat
nog ruimte is om de branchemix verder uit te breiden. De uitbreiding van het aantal units en branches als gevolg van
schaalvergroting druist echter in tegen de verwachting. Als gevolg van branchevervaging zou hetzelfde aanbod in minder winkels
aangeboden watjuist een afname in aantal units tot gevolg zou moeten hebben.
Het branchepatroon heeft echter een forse verandering ondergaan waarbij een aantal kavels is samengevoegd om tot
schaalvergroting te komen. Ook is het winkelcentrum door een deel nieuwbouw aanzienlijk in lay-out veranderd. Opvallend hierbij
is de forse toename aan vierkante meters in de supermarktbranche, huishoudelijk artikelen en tot slot de drogisterij. De AGF, slagerij
en bloemen & planten onderwerpen zich aan schaalverkleining door zich te specialiseren.
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Renovatle

lndtcnor,n

lndlcatoren achaatvergrotlng

.

bran•wrvaalna

Toename van het totale aantal m2 van het wiikwinkelcentrum
2

Afname

van

het aantal

+27%

Toename van het winkeloooervlak oer winkel uitgedrukt in m

+8%

-

Afname van het aantal winkels

-

-

Gelijk blijven van het aantal winkels

-

31

Toename van het aantal winkels

5

Verandering van de vloerproductlviteit

Geen

Veranderina verhoudina breedte I dieote winkeloanden

ia

Toevoeging

Nee

branches
Gelijk

blijven

van

het

aantal branches
Toename van het aantal
branches

gegevens

van

eenzelfde

branche

aan

de

bestaande

2

branchering
Door verhuizing het in gebruik nemen van een grotere

Ja (zie tabel

winkelunit

4.4)

1

Er staan nog 2 winkelunits leeg wat betekend dat het aantal branches maxirnaal kan toenemen met 2.

2

Er staan nog 2 winkelunits leeg waardoor toevoeging van 2 dezelfde branches aan de bestaande branchering mogelijk is.

[Tebel 4.5 Overzicht veranderingen renovatie]

4.3

Case Velserbroek

Het winkelcentrum Velserbroek is gelegen in de wijk Velserbroek te Velsen. Deze Noord-Hollandse gemeente, gelegen tussen
Haarlem en het Noordzeekanaal, bestaat uit mim 67.500 inwoners. In de wijk Velserbroek, ontwikkeld in dejaren tachtig, zijn circa
16.500 mensen woonachtig. In de wijk Velserbroek zijn veelal relatief jonge gezinnen woonachtig. Velserbroek betreft een
uitbreidingswijk die als zelfstandige mimtelijke eenheid mag worden gezien. Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen met
betrekking tot het verzorgingsgebied. Het wijkverzorgende winkelcentmm Velserbroek is geopend in 1990 en voor het Iaatst
gerenoveerd in 1994. Deze renovatie betrof hoofdzakelijk aanbeeldsveranderingen. Het winkelcentmm herbergt hoofdzakelijk
winkels in de dagelijkse sector. Een beknopt overzicht van het wijkwinkelcentmm is weergegeven in tabel 4.6

aantal parkeerplaatsen

300

aantal winkels

39

bruto vloeroppervlak

8.517m1

trekkers:

Vomar

1591 m2

Dekamartd

1389 m2

Blokker

406 m•

Kruldvat

246m2

[Tabel 4.6 Gegevens huidige situatie wijkwinkelcentrum Velserbroek Bron: Corio]

Gekeken naar de omzetten per sector is een algehele daling in omzetten waar te nemen in de periode 2001 en 2004 (op horeca na),
weergegeven in tabel 4.7. Verwacht mag worden dat de gedaalde totale omzet voomamelijk is toe te schrijven aan factoren die
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betrekking hebben op exteme omstandigheden, want de totale beoordeling van het wijkwinkelcentrum wordt door respondenten
weergegeven als zijnde zeer goed [Strabo, 2004]. Hierbij moet warden gedacht aan een veranderend consumptiepatroon en
veranderende economische omstandigheden. Maar gezien de ontwikkelingen in de wijk Velserbroek lijkt niets er op te wijzen dater
zich demografische veranderingen hebben voorgedaan. Voor de supermarktsector heeft de prijzenoorlog mogelijk bijzonder effect
gehad op de omzetdaling. Bedacht moet warden dat 66% van de ornzet van het winkelcentrum komt van de supermarkten.

Sector

Omzet2001

Vomar

x

(omzetten

..

Om%et2004
supermarkten

Ventnderlna !%)

x

-6

Dekamarkt

samem:ienomen)

OveriaeVGM

x

x

-28

DOG

x

x

-19

Ambacht en Diensten

x

x

-66

Horeca

x

x

+133

Totale omzet

x

x

-6

[Tabel 4. 7 Omzetten naar sector in wijkwinkelcentrum Velserbroek, Bron: Strabo]

Uit een enqueteonderzoek [Strabo, 2004] bleek dat de totale indruk die bezoekers hebben van het winkelcentrum Velserbroek zeer
goed is. Van de respondenten geeft 89% een (zeer) goed oordeel, en daarrnee wordt het winkelcentrum beter gewaardeerd dan in
2001 : 78% een (zeer) goed oordeel. Ook aan dit gegeven is niet te ontlenen waar de ornzetdaling precies vandaan komt.

4.3.1

Analyse mutatie schaalvergroting en branchevervaging periode 2001 tot 2006

Gedurende de periode vanaf2001 tot 2006 heeft zich schaalvergroting en branchevervaging voorgedaan (voor analyse zie appendix
VII).

. Schaa/l/eml'Ollna

enii\dlU

2001
Aantal m

toename gemiddelde
winkeloppervlak per winkel

visspecialist

i:..,,;o••

2

1.442
88

"' ,..

, ,2004
Aantal m
1591

2

1

1

135

2006
2

Aantal m
1.591
135

1

406

huishoudelijke art.

341

406

makelaardij

169

1691

282

videotheek

129

129

1

133

1

chinees lndisch

207

227

227

nvt

39

38

38

vloerproductiviteit (adhv

supermarkt

geen onderzoek

visspecialist

x
x

x

Strabo onderzoek)

huishoudelijke art.

x

x

makelaardij

niet representatief

niet representatief

videotheek

niet representatief

niet representatlef

chinees lndisch

niet representatief

niet representatief

afname aantal winkels

1

supermarkt

,

x

Gegevens telefonisch verkregen bij Corio: schaalvergroting heeft plaatsgevonden in 2004; 2 Bezoeken veelal in de avond I te

'ffJnJi1»lfffiemffi!eyfe-n heeft mogelijk gediend als aanleiding voor een aantal branches om hun detailhandel op grotere schaal te
exploiteren (zie tabeff"*f.14.8 Branchevervaging en schaalvergroting in wijkwlnkelcentrum Velserbroek]
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De gemiddelde winkeloppervlakte van het winkelcentrum in 2001 met 39 winkelunits is 218,4 m2• In 2006 is dit gemiddelde
winkeloppervlak gering toegenomen met 3% tot 224,1 m1 • Het totale aantal wink.els is afgenomen van 39 naar 38 door
samenvoeging van kavels. Op deze verandering in de lay-out zal in de volgende deelparagraafworden ingegaan.

De vloerproductiviteit is afgeleid aan de hand van onderzoek van Strabo. In totaal zijn er 417 geslaagde enquetes afgenomen onder
de vertrekkende bezoekers van Velserbroek teneinde het profiel en het bezoekgedrag van de bezoekers van Velserbroek vast te
kunnen stellen, uitgedrukt in bezoekeenheid,. Met behulp van het totaal aantal bezoekers (na correctie voor dubbeltellingen) dat per
week het winkelcentrum bezoekt, de gemiddelde omvang van de bezoekeenheid (inclusief non-response) en de gemiddelde
bestedingen (na leeftijdscorrectie) kan de jaaromzet van afzonderlijke detaillisten worden geschat.

De vloerproductiviteit is toegenomen voor 'huishoudelijke artikelen' en 'visspecialist' nadat er schaalvergroting heeft
plaatsgevonden, maar voor de supermarkt is deze afgenomen. Ook in de DOG-sector, waar onder andere de huishoudelijke artikelen
(Blokker) aan toebehoren, heeft schaalvergroting plaatsgevonden. Gezien de waargenomen omzetdaling in deze sector heeft dit
mogelijk als aanleiding gediend om de bedrijfsvoering van de detailhandel op grotere schaal te laten plaatsvinden.

In de branchering heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden gedurende de onderzochte periode 2001 - 2006 (zie tabel 4.9).

Branches 2001

Opp.m2

30
281
101
117
259
135

Nieuwe huurder in zelfde branche (vervangen)
Branche reeds aanwezig in winkelcentrum in 2001; toevoeging van een
tweede branche aan de branchering
Branches permanent uit winkelcentrum in 2006
Nieuwe branches, geldt alleen voor 2006

[Tabet 4.9 Mutaties brancherfng Vefserbroek]
Opvallend is de sterke toename van het totale oppervlak van de twee drogisterijen, namelijk met 49% van 246 m1 naar 505 m2•
Hierbij is een tweede drogisterij toegevoegd aan de bestaande branchering. Tevens is de horeca sector met 136% aan vierkante
meters fors toegenomen door toevoeging van een tweede branche. Met de komst van branches reeds aanwezig in het winkelcentrum,
is een mindere diverse samenstelling van het totale aantal branches ontstaan wat duidt op een vorrn van schaalvergroting.

In de branchering zijn 6 branches verdwenen en feitelijk maar 3 nieuwe toegevoegd. De slijterij is vervangen en in oppervlakte
afgenomen van 118 m1 naar 36 m1; schaalverkleining met een afname van 31 %. (Leegstand is de verklaring voor het ontstane gat
tussen in -en uitvloei van branches.) De omzettoename van de horeca sector is voomamelijk toe te wijzen aan toevoeging van de
tweede branche 'cafe I bar' eind 2003 (met 281 m1).
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4.3.2

Verandering lay-out

In een vijftal gevallen hebben er fysieke aanpassingen plaatsgevonden die staan weergegeven in figuur 4.3, waarbij de kavels van
vorrn zijn veranderd. De uitbreiding van de Vomar supermarkt (I) heeft gevolgen gehad voor twee kavels waarvan de visboer (3)
tevens een dee! heeft opgenomen. Ook de uitbreiding van de Blokker (2) heeft gevolgen gehad voor de lay-out. Omdat Blokker de
positionering aan de uitgang wil handhaven is schaalvergroting vanuit haar huidige positie gerealiseerd door de naastliggende kavel
deels in gebruik te nemen. Het Chinees lndisch restaurant (4) en de makelaar (5) hebben op eenzelfde wijze een grotere kavel in
gebruik kunnen nemen.

"' ...

[Figuur 4.3 Fysieke veranderingen wijkwinkelcentrum Velserbroek]

4.3.3

Deelconclusie Velserbroek

Gedurende de periode 2001 en 2006 heeft er schaalvergroting plaatsgevonden. Deze schaalvergroting is voomamelijk het gevolg
geweest van teruglopende omzetten. Deze omzetdaling kan mogelijk worden toegewezen aan een algemene tendens in het
consumptiepatroon.
Omzetdaling in de supermarktbranche is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de prijzenoorlog. De branchering is gedurende
de periode 2001-2006 veranderd. Deze verandering heeft geleidelijk plaats gevonden en heeft uiteindelijk in 2006 geresulteerd in bet
vertrek van 6 branches uit de branchering. Hiervoor in de plaats kwamen drie nieuwe branches en werden 2, reeds bestaande
branches toegevoegd. Het totale aantal winkels is afgenomen met I winkelunit De slijterij is vervangen en daarin heeft tevens
schaalverkleining plaatsgevonden. Nadat schaalvergroting heeft plaatsgevonden is de vloerproductiviteit van de supermarkt
afgenomen. De vloerproductiviteit van de visspeciaalzaak en huishoudelijke artikelen namen toe met 9% respectievelijk 36%. Als
gevolg van de schaalvergroting hebben zich een aantal veranderingen in de lay-out voorgedaan, maar echter op beperkte schaal.

In onderstaande tabel 4.10 is een samenvatting weergegeven van de indicatoren voor branchevervaging en schaalvergroting.

Afname van het aantal branches

3

Toename van hat winkeloppervlak per winkel
uit edrukt in m

3%

2

Afname van het aantal winkels
Verandering van de vloerproductiviteit

-toegenomen

-afi enomen
Verandering

verflouding

breedte

I

diepte

ja

winkel anden
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Toevoeging

van

eenzelfde

branche

aan

de

2

bestaande brancherina
Door verhuizing het in gebruik nemen van een

nee

arotere {vriiaekomen) winkelunit
[Tabel 4.10 Samenvatting mutatie indicatoren branchevervaging en schaalvergroting Velserbroek]

4.4

Case Sterrenburg

De gemeente Dordrecht kent op I januari 2003 119.970 inwoners

11

,

een daling van 0,2% ten opzichte van 2002. Vanaf 1992 kende

het inwonertal van Dordrecht jaarlijks een lichte stijging. In de wijk Sterrenburg zijn in 2006 ongeveer 22.500 mensen woonachtig.
Ten opzichte van 2001 is dit aantal nagenoeg onveranderd is gebleven. Het verzorgingsniveau van Dordrecht wordt door Locatus als
gemiddeld aangeduid

12
•

Het in 1974 geopende winkelcentrum Sterrenburg heeft een vloeroppervlak van ruim 12.500 m 2 verdeeld

over 56 verkooppunten. Het winkelcentrum is in 1993 voor het laatst gerenoveerd. Deze renovatie betrof een beperkte uitbreiding op
de begane grand en enkele 'pui c.q. aanbeeldsveranderingen'.
Het overdekte winkelcentrum bestaat uit 2 niveaus: de begane grand is ingericbt als winkelcentrum en bet bovenliggende niveau
staat in bet teken van de dienstensector met een omvangrijk parkeerdek. Ten opzicbte van 200 I is bet winkelbestand van Sterrenburg
onveranderd gebleven. In 2003 is de voorgevel van het winkelcentrum gerenoveerd en uitgebreid. Alleen bet Chinees restaurant
Lotus is als gevolg van deze renovatie uitgebreid. Verder beeft deze renovatie geen invloed gebad op de branchering als op bet
aantal kavels in het winkelcentnun. Voomaamste trekkers zijn de supermarkten Super en Edah, met subtrekkers Hema, Blokker en .
Kruidvat. Een beknopt overzicht van het wijkwinkelcentrum is hieronder weergegeven.

aantal parkeerplaatsen
aantal winkels
bruto vloeroppervlak

Edal'I
Hema

1099:m"

$0&m"

81okker

~. ma

Krulmat

254m&

[Tabel 4. 11 Gegevens huidige situatie wijkwinke/centrum Sterrenburg, Bron: Corio]

11

Bron CBS Statline

12

Bron: Retailhandboek 2001 en 2003, Locatus
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Gekeken naar de omzetten per sector zijn een aantal opmerkelijke veranderingen waar te nemen ( zie tabel 4.12).

Sector

Omzet2001

Omzet2003

Veranderina (%)

SunArmarkten

x

x

-23

OverioeVGM

x

x

+25

Overioe DOG (Incl. mode)

x

x

+98

Horeca/ ambacht

x

x

+62

Totale omzet

x

x

+11

[Tabet 4. 12 Omzetten naar sector in wijkwinkelcentrum Sterrenburg, Bron: Strabo]

Opvallend is de omzetafname in de supermarktsector gedurende de periode 2001 - 2003 waar juist een stijging te verwachten zou
zijn. De overige sectoren lijken het te 'winnen' van de supermarktsector gezien de omzettoename hierin. Er heeft een verschuiving
plaatsgevonden van food naar non-food: werking van de ' wet van de communicerende vaten'. Hoofdoorzaak voor het slechte
presteren van de supermarktsector is in het bijzonder toe te wijzen aan de Edah-formule. Feit is dat de Edah supermarkt een
gemiddelde weekomzet haalde die 35% onder het landelijke gemiddelde lag. 13 Ongeveer 45% van de totale winkelcentrumomzet is
in 2003 afkomstig is van de supermarktbranche ten opzichte van 65% in 2001. De omzet van het totale winkelcentrum is echter
toegenomen met 11 % en hangt wellicht samen met de aanbeeldsverandering als gevolg van de renovatie.

4.4.1

Analyse mutatie schaa/vergroting en branchevervaging periode 2001 tot 2003

Op de verbouwing van het Chinees restaurant aan de buitenzijden van het wijkwinkelcentrum na hebben zich in 2 jaar tijd geen
opzienbare veranderingen voorgedaan met betrekking tot schaalvergroting, weergegeven in tabel 4.13. Ook het aantal winkelunits is
niet gewijzigd (voor analyse zie appendix VIII).

..,
Toename

gemiddelde

•,!!-·''"ff;

,.,,

2

6

'•;;·

I

2

Branche

Aantal m

Aantal m

Chinees lndisch

318

518

+63

56

56

56

0

Chinees lndisch

niet representatief

niet representatief

winkeloppervlak per winkel
Afname aantal winkels
Vloerproductiviteit

(adhv

Strabo onderzoek) 1
1

Strabo onderzoek heeft plaatsgevonden in 2003. 2Bezoeken veelal in de avond I te weinig waamemingen.
[Tabe/ 4.13 Branchevervaging en schaalvergroting in wijkwinkelcentrum Sterrenburg]

In het wijkwinkelcentrum hebben zich gedurende 2 jaar een aantal mutaties voorgedaan met betrekking tot de branchering. Deze
mutaties staan hieronder weergegeven in tabel 4.14. Deze mutaties zijn geleidelijk doorgevoerd gedurende de onderzochte periode.

I

Opp. '!12

13

Artikel Financieel Dagblad, 6 februari 2006; onderzoeksreeks naar het presteren van de Edah-formule vanaf 2001 .
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Nieuwe huurder in zelfde branche (vervangen)
Branche reeds aanwezig in winkelcentrum in 2001 ; toevoeging van een
tweede branche aan de branchering
Branches permanent uit winkelcentrum in 2006
.__._ _ __

~

Nieuwe branches, geldt alleen voor 2006
[Tabel 4.14 Mutatie branchering Sterrenburg]

Kort samengevat zijn er 8 branches bijgekomen die al aanwezig waren in de bestaande branchering. Deze aanvulling impliceert een
vorm van schaalvergroting. Door toevoeging van deze branches reeds aanwezig in de branchering ontstaat een eenzijdiger aanbod
van bet winkelcentrum. De eenzijdigere branchering draagt mogelijk ook bij aan de omzettoename van de VGM -en DOG sector.

Vier branches zijn vervangen voor nieuwe detaillisten c.q. filiaalketens en er zijn 5 branches permanent verdwenen uit de bestaande
branchering. Daamaast is er een nieuwe branchering aan bet winkelcentrum toegevoegd (sportartikelen).

4.4.2

Deelconclusie Sterrenburg

Van schaalvergroting door fysieke winkelruimtevergroting is nagenoeg geen sprake op de vergroting van de bet Chinees Indisch
restaurant aan de buitenzijde na. Het aandeel van de omzet van de supermarktbranche ten opzichte van bet totale winkelcentrum is in
2003 nog maar 45% ten opzichte van 65% in 200 I. De omzetverdubbeling in de overige DOG-sector heeft mogelijk deels te maken
met de ruime vertegenwoordiging van deze sector in bet winkelcentrum en deels door de toevoeging van de bestaande branches aan
deze sector. In onderstaand tabel 4.15 is een samenvatting weergegeven van de indicatoren voor branchevervaging en
schaalvergroting.

Mutatle . 1 --

.lndioatoml

nbnl

Afname van het aantal branches

4

Toename

.

,,,

-

van het winkeloppeN/ak per winkel

uitaedrukt in m

Afname van het aantal winkels

onaewiiziad

-

Veranderina van de vloeroroductiviteit
Verandering

ongewijzigd

2

verhouding

breedte

I

diepte

nee

winkeloanden
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Toevoeging

van

eenzelfde

branche

aan

de

8

bestaande brancherina
Door verhuizing het in gebruik nemen van een

nee

grotere fvriiaekomenl winkelunit
[Tabel 4.15 Samenvatting mutatie indicatoren branchevervaging en schaalvergroting Ste"enburg]

De branchering is eenzijdiger geworden door toevoeging van bestaande branches aan het wijkwinkelcentrum. Van de branches die
permanent uit het winkelcentrum zijn verdwenen zijn alleen producten van de branche bloemen & planten als branchevreemd
assortiment bij de supennarkten te vinden. Het gaat te ver om te stellen dat alleen door branchevervaging van de supennarkten het
bestaanrecht van de branche bloemen & planten is ontnomen, maar deze mogelijkheid is echter we! aanwezig.

4.5

Case Scheltborst

In totaal beslaat het winkelcentrum Schelfhorst te Almelo ruim 6.500 m2 winkelgebruiksoppervlak, verdeeld over in totaal 22
verkooppunten. Trekkers van het winkelcentrum zijn de twee supermarkten (CIOOO en Dirk van den Broek) en B!okker. Aan de
buitenzijde van het winkelcentrum is nog een beperkt aantal voorzieningen gevestigd die ook tot de branchering van het
winkelcentrum worden meegerekend, maar buiten beschouwing zijn gelaten in de ornzetten naar sector. Wat betreft het
winkelaanbod heeft zich ten opzichte van 200 I een belangrijke verandering voorgedaan. In 1997 is supermarkt Edah omgezet in een
Konrnar. Sinds 2001 zit op deze plek een tiliaal van supermarkt Dirk van den Broek. Uit onderzoeken van Strabo (2001 en 1997) is
gebleken dat het primaire verzorgingsgebied van het winkelcentrum bestaat uit de wijken Schelfhorst en Sluitersveld en in wat
mindere mate ook de wijk Noorderkwartier. Tussen 2001en2004 hebben zich nagenoeg geen grote demografische veranderingen in
het primaire verzorgingsgebied voorgedaan. Het totale aantal inwoners van het primaire verzorgingsgebied bedraagt in 2004 net als
in 2001 ongeveer 22.500 inwoners, verdeeld over 9.200 huishoudens. Hiervan woont 53% in de wijk Schelfhorst, 23% in de wijk
Sluitersveld en de resterende 24% in de wijk Noorderkwartier. Een beknopt overzicht van het wijkwinkelcentrum is weergegeven in
tabel4.16.

200

aantal parkeerplaatsen
aantal winkels

22

bruto vloef'oppervlak

5.600rn2

trekkers;

Dirtc van den Broek

1 .872~

C1000

1.886 m'"

Zeeman

324 m2

Blokker

360 rn2

[Tabel 4.16 Gegevens huidige situatie wijkwinkelcentrum Schelfhorst Bron: Corio]

Als wordt gekeken naar de ornzetten per sector is een grote toename in de omzetten te constateren. De juiste supermarktcombinatie
heeft het winkelcentrum een enorme impuls gegeven [Weerd en Buvelot, 2005) en voor een aanzienlijke omzetvergroting gezorgd.
Het is opmerkelijk te noemen dat de omzettoename van vooral de supennarktbranche bij Schelfhorst vele malen hoger is dan die van
case Maaswijk (mutatie). Een mogelijke verklaring hiervoor betreft een breder aanbod bij Schelfhorst, wat geboden kan worden door
een groter oppervlak van de supermarkten (Maaswijk omvat 45% en schelfhorst 67%). Dit bredere aanbod trekt (verhoudingsgewijs)
meer consumenten aan wat een impuls heeft gegeven voor de rest van het winkelcentrum.
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De toename van het aantal bezoekers als gevolg van deze combinatiewisseling in 200 I heeft de overige sectoren in het
winkelcentrum een enorme impuls gegeven (zie tabel 4.17).

Sector

Omzet2001

Omzet2004

Veranderina (%\

Suoermarkten

x

x

+90

OveriaeVGM

x

x

+37

Overiae DOG (Incl. mode)

x

x

+61

_-f. x

x

+114

x

x

+80

Horeca

I

ambacht

dlenstverlenina
Tatale omzet

[Tabet 4. 17 Omzetten naar sector in wijkwinkelcentrum Sche/fhorst, Bron: Strabo]

Doordat het verzorgingsgebied verdeeld is over verschillende wijken heeft de verandering in de supermarktbranche voor een
vergroting van de aantrekkingskracht gezorgd. Deze verandering heeft naar alle waarschijnlijkheid een groter consumentenbereik
gegenereerd metals gevolg dat het verzorgingsgebied is uitgebreid.

4.5.1

Analyse mutatie schaalvergroting en branchevervaging periode 2001 tot 2006

Er heeft zich in wijkwinkelcentrum Schelfhorst in 5 jaar tijd een enkele veranderingen voorgedaan met betrekking tot
schaalvergroting in de branche optiek, weergegeven in tabel 4.18 ( voor analyse zie appendix IX).

Bl'RncllAA

Scb.alllvAmcotina.

2004

2001
2

aantal m
toename gemiddelde

2006
2

aantal m

optiek

68

afname aantal winkels

nvt

22

vloerproductivileil als gevolg

optiek

niet represenlalief1

'

'

% veranderino

2

aantal m
96

+41%

22

22

0

nvt

niel representalief1

nvt

winkeloppervlak per winkel

van vergroting (adhv Strabo
onderzoek)
1

Te weinig waamemingen.
[Tabet 4.18 Branchevervaging en schaalvergroting in wijkwinkelcentrum Scheljhorst]

De branche optiek is toegenomen met 41%. Deze toename is gerealiseerd doordat deze branche een grotere winkelunit in beslag
heeft genomen na verhuizing binnen het winkelcentrum. Wat betreft de branchering hebben zich een paar veranderingen voorgedaan
die zijn weergegeven in tabel 4.19.

Branches 2006

Opp. m2
110

72
36
69
96

72
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Nieuwe huurder in zelfde branche (vervangen)
Branche reeds aanwezig in winkelcentrum in 2001 ; toevoeging van een
tweede branche aan de branchering
Branches permanent uit winkelcentrum in 2006
Nieuwe branches, geldt alleen voor 2006
{Tabel 4.19 Mutalie branchering Schelfhorst)

Zo zijn er twee branches permanent verdwenen, een nieuwe branche toegevoegd en stond er een winkelunit leeg gedurende de
onderzochte periode. Doordat er sprake is van leegstaande kavels zal na invulling hiervan de branchering mogelijk worden
aangevuld met nieuwe dan we! een bestaande branches.
Er heeft in de branche 'bar cafe restaurant' schaalverkleining plaats gevonden, namelijk met 13%.

4.5.2

Dee/conc/usie Schelfhorst

Winkelcentrum Schelthorst heeft door verandering van de supermarktcombinatie een enorme impuls gekregen waarvan het hele
winkelcentrum heeft geprofiteerd. De enige vorm van schaalvergroting die zich heeft voorgedaan is de vergroting van de branche
'optiek opticien' nadat deze is vervangen en de nieuwe detaillist plaats heeft genomen in een grotere winkelunit. Uitspraken over
branchevervaging zijn moeilijk te doen, omdat er een algemene stijging van de omzetten heeft plaatsgevonden. De enorme
omzetvergroting kan mogelijk in de toekomst als aanleiding dienen om het winkelcentrum te vergroten. Juist deze vergroting biedt
mogelijkheden om het aanbod verder toe te laten nemen en de consumenten nog beter in haar behoeften te voorzien. In onderstaand
tabel 4.20 is een samenvatting weergegeven van de indicatoren voor branchevervaging en schaalvergroting.

llUtatla

-

..

'~

n

·,.

".·'·~~ .!.

Afname van het aantal branches

I

-~

~

'.<
1

..

....

"

·c·~·-

Toename

/

·,.: ·,

-

'wo.-

'l. .

' '.'

"

..

van het winkeloppervlak per winkel

uitaedrukt in m

\."

:~~;;;

ongewijzigd

2

Afname van het aantal winkels

onaewiiziad

-

Veranderina van de vloerproductiviteit
Verandering

;$.-: '

:~ .~: ~" i~~~;..~

verhouding

breedte

I

diepte

nee

winkelpanden
Toevoeging

van

eenzelfde

branche

aan

de

nee
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1

arotere (vriiaekomenJ winkelunit
[Tabel 4.20 Samenvatting mutatie indicatoren branchevervaging en schaalvergroting Schelfhorst]

4.6

Vergelijking nieuwe met bestaande wijkwinkelcentra

In deze paragraaf zullen drie nieuwe wijkwinkelcentra (Parkwijk Utrecht, Getsewoud Nieuw Vennep en Vinkhuizen Groningen) die
recentelijk zijn geopend worden vergeleken met drie reeds behandelde cases (Maaswijk, Schelthorst en Velserbroek). Deze nieuwe
wijkwinkelcentra zijn representatief, omdat ze in omvang en functie niet significant verschillen van de oude centra. De analyse staat
weergegeven in appendix X-A en X-B.
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Er is reeds een aantal aspecten in dit ondenoek aan bod gekomen met betrekking tot de vetwachting van nieuwe, reeds geopende
wijkwinkelcentra. Deze aspecten staan hieronder opgesomd en zullen worden onderzocht aan de hand van deze case-vergelijking.

I.

De vetwachting is dat er in de reeds geopende wijkwinkelcentra rekening is gehouden met schaalvergroting in het
ontwerp: toename gemiddeld winkeloppervlak en een afname van het gemiddelde aantal winkelunits;

2.

Vanuit verhuurdersoptiek zou een aantal branches risicovol zijn, doordat ze als gevolg van brancheoverschrijdende
activiteiten van voomamelijk supermarkten en drogisterijen in de toekomst geen bestaanrecht meer kunnen hebben. Juist
vanwege dit risicoaspect zouden beleggers deze branches mogelijk niet meer toelaten in de branchering, omdat ze voor
leegstand zouden kunnen zorgen. In het vorige hoofdstuk (hoofdstuk 3, paragraaf3.4, tabel 3.2) is een overzicht gemaakt
van branches die een mogelijke risicogroep vormen op de verhuurmarkt van wijkwinkelcentra. Deze zogenaamde
'risicobranches' zullen onder de loep worden genomen om te kijken of er daadwerkelijk veranderingen zijn opgetreden in
de branchering van nieuwe wijkwinkelcentra. lndien er branches niet meer zijn opgenomen in de branchering is echter
niet vast te stellen of dit het gevolg is geweest van branchevervaging (marktwerking) of als gevolg van een
verhuurdersbesluit.

Het eerste aspect heeft betrekking op de schaalvergroting in het ontwerp als gevolg van een grotere vraag naar winkelruimte van
detaillisten. In tabel 4.21 staat deze vergelijking weergegeven waarbij 3 oude wijkwinkelcentra zijn vergeleken met 3 nieuwe, reeds
geopende centra. Er moet echter een kanttekening worden geplaatst bij het aantal cases dat is ondenocht. Het zou namelijk beter zijn
geweest als een vergelijking was gemaakt tussen I 0 cases. Dit om de uitkomst aannemelijker te maken.

Gemiddeld aantal units
2

Gemiddeld oaoervlak oer unit (m

)

Bestaand

Nieuw

VeranderinQ nieuw t.o.v. oud (%)

26,7

23

-14

239

302

+26

[Tabel 4.21 Verandering metrage nieuw vergeleken met oud]

Zoals is waar te nemen heeft er schaalvergroting plaats gevonden in de nieuwe wijkwinkelcentra 14 waarbij het gemiddeld aantal
units is afgenomen met 14% en de gemiddelde unitgrootte is toegenomen met 26%. Het totale wijkwinkelcentrum is nagenoeg in
grootte gelijk gebleven. Dit is ook logisch, omdat het voorzieningsniveau met bijbehorend verzorgingsgebied van een
wijkwinkelcentrum in de vergeleken situaties niet significant zal verschillen.

Tabel 4.22 geeft aan in welke branches schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Deze meting heeft betrekking op branches die
minimaal twee keer voorkomen in de branchering in zowel de nieuwe als de oude situatie. In een groot aantal branches is een forse
toevoeging aan vierkante meters te constateren. Ook heeft in een aantal branches schaalverkleining plaatsgevonden.

14

lndicatief: waarneming op basis van drie cases
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' ..;. j

,

~;oud (~.eantat +

: I~'*

~-wirlken

"

·.,L '~

-

~

f41i~(~d~

V~ndering nlel,NI t.o.v.

.) m~wlnkel\

<%\

'Cyo~

suoermarkt

2898

3586

+24

droaisterii I parfumerie

249

298

+20

bloemen en olanten

117

120

+3

kapsalon

102

133

+30

slilterii

77

141

+83

snackbar/ cafetaria

120

147

+23

relsbureau

88

96

+9

Chlnees lndlsch restaurant

207

233

+13

slaaarli

125

145

+16

oPllek/ ootlclen

111

111

0

kledlna

158

97

-39

bakkerii/ brood en banket

188

80

-57

videotheek

335

161

-49

dlersceciaalzaak

128

105

-18

380

361

-5

textlel huishoudeliik

9Ud _

'

[Tabel 4.22 Metrage mutaties nieuw vergeleken met oud]

Als gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten zou van een aantal branches (op tennijn) het bestaansrecht kunnen worden
ontnomen. In het bijzonder supennarkten en drogisterijen zijn debet aan branchevervaging die voor omzetverlies zorgen bij andere
branches in wijkwinkelcentra. Hierdoor ontstaan vanuit verhuurdersoptiek risicovolle branches die op tennijn voor leegstand zouden
kunnen zorgen omdat bun detailhandel geen bestaanrecht meer zou kunnen hebben. Deze risicogroepen zijn hieronder in tabel 4.23
uiteen gezet. Ook het steeds uitgebreider assortiment aan versproducten in de schappen van de supennarkten geeft mogelijk
problemen bij de versspeciaalzaken (de branches 'aardappelen, groeten en vlees', 'slager', 'kaas en zuivel' en de 'bakker'). Om die
reden zijn deze branches meegenomen in onderstaande analyse. In de tabel is een vergelijking weergegeven waarbij 3 oude
wijkwinkelcentra zijn vergeleken met 3 nieuwe centra. Deze label is indicatief, want de waamemingen zijn op basis van slechts drie
cases.

aantal units

Gem. opp.

eantaJ units

Gem. opp.

nleuw

oud

ODO,

nleuw

0

-

0

-

4

192

2

97

1

75

- benken

5

141

3

11

3

80

- relswlnkel

2

88

2

88

2

87

- bloemenzaken

3

117

2

120

2

53

0

- speelgoedzaken

1

148

1

179

- geschenkartikelen

0

0

-

3

457

0

125

2

- kass- en zuivef

3

66

- (Banke!) bakker

3

188

- fotohandel

1

145

-

-

-

3

110

2

1

85

0

1

218

- bruin, wit- en

- snoep en
chocoleteriezaken

160

- computers, beeld en

- boekenhandel

units oud

Gem. opp.

- modezaken

120

3

geluid

aental units

- telecommunicatie

3

- sleger

- vldeotheken

Gem.

124

- egf

grijsgoedzaken

•llni\ll

3

- hulshoudelljke

171

artikelen-zaken

3

359

[Tabet 4.23 Risicogroepen wijkwinkelcentra]
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Voortvloeiend uit tabel 4.23 kan worden geconcludeerd dater een sterke afname heeft plaats gevonden van een aantal branches. De
volgende branches zijn niet meer opgenomen in de branchering van nieuwe wijkwinkelcentra:
- agf;

- snoep en chocolateriezaken;

- muziekhandel;

- computers, beeld en geluid;

- kaasspeciaalzaak (sterke afuame, nog niet volledig verdwenen uit branchering).

Deze afuame aan 'risicobranches' is mogelijk het gevolg geweest van branchevervaging bij supermarkten en drogisterijen, maar dit
is niet hard te maken. Dit omdat niet is onderzocht in welke mate het branchevreemde assortiment daadwerkelijk van invloed is
geweest op de overige branches. De afuame van deze branches is vaak sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie, dus de locale
ondememers. Dit geldt ook voor een aantal branches dat in de nieuwe situatie wel zijn opgenomen ten opzichte van de oude:

- ijsspeciaalzaak;

- apotheek;

- boeken en tijdschriften;

- fotohandel.

De opname van voomamelijk de branche 'fotohandel' en 'boeken en tijdschriften' is merkwaardig te noemen omdat deze
specialismen voor een groot deel zijn opgenomen door de supermarkt en de drogist. Ook hierbij kan worden opgemerkt dat het
mogelijk om locale ondememers gaat die zich met hun detailhandel weten te onderscheiden.

4.7

Conclusie

Als eerst is gekeken naar verandering die kunnen optreden bij de exploitatie van een wijkwinkelcentrum: mutatie. Van deze vier
onderzochte cases heeft er alleen bij case Velserbroek over een periode van 5 jaar schaalvergroting plaats gevonden waarbij er
daadwerkelijk in de lay-out aanpassingen zijn verricht om deze vergroting te realiseren. Deze schaalvergroting heeft plaatsgevonden
doordat veelal de naastliggende units zijn opgeslokt. Gekeken naar de vloerproductiviteit in case Velserbroek, heeft schaalvergroting
voor de supermarkt een daling teweeg gebracht. Voor de overige twee detaillisten (visspecialist en huishoudelijke artikelen) heeft
schaalvergroting een stijging in de vloerproductiviteit tot gevolg gehad. Met name de stijging in vloerproductiviteit bij de
visspecialist is niet logisch en is betreft mogelijk een 'sterke' locale ondememer die zich weet te onderscheiden in een nichemarkt.
Ook is de branchering in een aantal gevallen eenzijdiger geworden door toevoeging van eenzelfde branche aan de branchering in
combinatie met een afuame van een aantal branches. Voomamelijk bij case Velserbroek en Sterrenburg.

Schaalvergroting door toevoeging van bestaande branches aan de branchering komt het meeste voor waardoor deze leidt tot een
eenzijdigere branchering. Hier moet echter een kanttekening worden geplaatst bij deze zogenaamde eenzijdigheid, omdat toevoeging
van een tweede supennarkt of drogisterij voor een breder aanbod kan zorgen. Dit bredere aanbod kan worden gerealiseerd doordat
een winkelformule op een andere doelgroep inspeelt en zodoende zorgt voor marktdifferentiatie binnen dezelfde branche. Het
voorbeeld bij uitstek is in de case Schelfhorst te zien, waarbij de juiste supermarktcombinatie heeft gezorgd voor een enorme impuls
waarvan het gehele wijkwinkelcentrum heeft kunnen profiteren. Ook kunnen grotere winkelformules leiden tot een eenzijdiger
winkelaanbod (branchering), maar dan per winkel met een breder assortiment als gevolg van branchevervaging.

In een enkel geval heeft schaalvergroting plaats gevonden doordat branches zijn verhuisd naar een grotere winkelunit.

In case Maaswijk heeft renovatie plaats gevonden en is het totale oppervlak toegenomen met 27% ten opzichte van de oude situatie.
De schaalvergroting is voor een deel gerealiseerd doordat winkelunits zijn samengevoegd. Het aantal units is toegenomen met 5 als
2

2

gevolg van uitbreiding door nieuwbouw. De gemiddelde unitgrootte in de oude situatie was 228 m ten opzichte van 248 m in de
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nieuwe situatie; toename van 8%. De toename van bet aantal units lag echter niet in de lijn der verwachtingen. Maar juist als gevolg
van branchevervaging zullen detaillisten kiezen om zich te specialiseren. Het gevolg is dat detaillisten bun handel op kleinere schaal
zullen gaan exploiteren waardoor een nieuwe markt ontstaat voor kleinere winkelunits.

Om te kijken of er sprake is van schaalvergroting bij nieuwe, reeds geopende wijkwinkelcentra, zijn drie nieuwe centra vergeleken
met drie 'oude'. In de (nieuwe) reeds geopende wijkwinkelcentra is sprake van schaalvergroting. Er heeft in bet ontwerp
schaalvergroting plaats gevonden waarbij bet gemiddelde aantal units is afgenomen met 14% en de gemiddelde unitgrootte is
toegenomen met 26%. Ook hebben enkele branches gekozen voor schaalverkleining.
Ook is in deze vergelijking gekeken naar de branchering. Als gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van supermarkten en
drogisterijen zouden voor enkele branches bet bestaansrecht zijn ontnomen. Door op productniveau naar bet branchevreemde
assortiment te kijken is in bet vorige hoofdstuk een schema opgesteld van zogenaamde risicobranches. Deze risicobranches zijn
vergeleken met de branchering van nieuwe wijkwinkelcentra. Zo is geconstateerd dat een aantal branches niet meer zijn opgenomen
in de 'standaard' branchering, maar echter wel op beperkte schaal. Het betrof bier een afname in de branche agf, snoep en
chocolateriezaken, muziekhandel, computers- beeld -en geluid en een daling in de kaasspeciaalzaken. Aan deze constatering zit
echter een beperking, namelijk dat bet onderzoek is gedaan op basis van drie cases. De branchering bestaat deels uit een
sarnenstelling van individuele locale ondememers die wel I niet succesvol kunnen zijn. Zodoende zou een vergelijking van
bijvoorbeeld I 0 cases een beter beeld hebben gegeven.
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HOOFDSTUK 5

lnvloed branchevervaging en schaalvergroting

op de (financiele) prestatie van wijkwinkelcentra
Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht welk effect schaalvergroting heeft gehad op de huurprijs van wijkwinkelcentra. Hierbij is een
opdeling gemaakt naar mutaties, waarbij gedurende de exploitatieduur van een wijkwinkelcentrum schaalvergroting is opgetreden.
De tweede opdeling betreft renovatie, waarbij schaalvergroting is opgetreden nadat de belegger heeft ingegrepen om economische en
technische veroudering van een winkelcentrum tegen te gaan. De laatste vergelijking betreft die van drie nieuwe wijkwinkelcentra
met drie oude centra in relatie tot schaalvergroting.
Deze huurprijsverandering heeft consequenties voor de beleggingswaarde/ marktwaarde van een wijkwinkelcentrurn. Deze
beleggingswaarde/ marktwaarde zal aan de hand van een hypothetische benadering worden berekend nadat er schaalvergroting heeft
plaatsgevonden in een winkelcentrurn. De huurprijsgegevens die zijn gebruikt, zijn afkomstig van Corio en tevens gei'ndexeerd. Er is
echter niet per individuele huurprijs te achterhalen ofhierover afspraken zijn gemaakt met detaillisten. Zodoende kan bet voorkomen
dat de feitelijke huurprijs afwijkt van de marktprijs.

5.1

Huurmarkt

5.1. 1

Huurmarkt- theorie

De huurrnarkt bestaat uit vraag en aanbod waarbij de belegger vierkante meters aanbiedt voor verhuur en de detaillist als vrager
optreedt. Volgens de werking van bet marktrnechanisme ontstaat er zodoende een evenwichtssituatie binnen de bandbreedte van een
2

economische situatie. Een gemiddeld dalende huurprijs per m zorgt voor een toenemende vraag naar winkelruimte bij detaillisten.
En omgekeerd heeft een gemiddeld hogere huurprijs een dalende vraag naar m2 tot gevolg. Vanuit een evenwichtssituatie komt een
bepaald huumiveau voort.

Als gevolg van schaalvergroting neemt de vraag naar winkelruimte toe binnen een wijkwinkelcentrum, in het bijzonder bij
superrnarkten en drogisterijen. Zo is aangetoond dat de huurprijs per vierkante meter afneemt, naarrnate het aantal
winkelmeters per winkel toeneemt [Bolt, 2003]. Ook komt in deze theorie naar voren dat kleinere winkelunits een hogere
huurprijs betalen. Zo toont de theorie van Bolt tevens aan dat de huur van een winkelcentrum als geheel per m2 toeneemt, naarmate
de totale omvang van een winkelcentrurn toeneemt. Dit verband is te verklaren aan de hand van bet feit dat wanneer een
winkelcentrurn toeneemt in omvang, bet aantal gegadigden dat strijd om de betere vestigingsplaatsen, ook toeneemt. Als gevolg van
beperkte ruimte in binnensteden is bet aanbod in wijkcentra inelastisch. Zodoende stijgt de huurprijs als gevolg van dit opbieden
waardoor er bij grotere wijkwinkelcentra hogere huurprijzen moeten worden betaald dan bij kleine.

5. 1.2

Huurmarkt - praktijk

Om te kijken hoe de huurprijs zich in de praktijk heeft ontwikkeld nadat schaalvergroting heeft plaats gevonden, zijn de
bevindingen die betrekking hebben op schaalvergroting uit de casestudies hieronder weergegeven in een zestal
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tabellen. Hierbij een opdeling gemaakt naar mutatie 15, renovatie 16 en nieuwbouw 17• De huurgegevens die zijn gebruikt
voor mutatie en renovatie staan weergegeven in appendix VI en VII. De huurprijsgegevens van de nieuwe
wijkwinkelcentra staan weergegeven in appendix X en XI. Er is in al deze afzonder1ijke vergelijkingen gekeken naar de
huurprijs van branches waarin schaalvergroting heeft plaats gevonden. Anderzijds is gekeken welk effect de
schaalvergroting heeft gehad op de gemiddelde huurprijs van het totale winkelcentrum.

Mutatie
Branches waarini schaalvergroting heeft p/aatsgevond en

Branches

Me~oud

Metrage

Veranderlng

Huurprfjs

Huurprfjs (E/rn)

Veranderlng

(2001)

nleuw (2006)

(%)

(flm) oud

nleuw (2006)

(%)

(2001)
suoermarkt

1.442

1.591

+10

x

x

+1

vissoecialist

88

135

+53

x

x

-27

huishoudelilke art.

341

406

+19

x

x

+5

makelaardli

169

282

+67

x

x

-33

videotheek

129

133

+3

x

x

+8

chinees lndisch

207

227

+10

x

x

+5

396

462

+17

166

155

-6

Totaal aemlddeld

[Tabel 5.2 Effect schaalvergroting op huurprijs case Velserbroek bij mutatie, bron: Corio]

Door schaalvergroting in een aantal branches in wijkwinkelcentrum Velserbroek is een daling in de gemiddelde huurprijs per
vierkante meter van 6% te constateren (zie figuur 5.2). In een tweetal branches is een huurstijging opgetreden nadat schaalvergroting
in deze unit heeft plaatsgevonden. De huurverhogingen van zowel de supermarkt als de branche huishoudelijke artikelen is bijzonder
te noemen gezien de machtspositie die deze detaillisten betrekken: trekkersrol. Trekkers crel!ren namelijk toegevoegde waarde voor
de omliggende functies. Omliggende functies worden aangetrokken door het succes van de trekkers. Ze kunnen profiteren van de
ontstane consumentenstroom, gegenereerd door de trekkers. Omdat wijkwinkelcentra zonder trekkers (nagenoeg) geen bestaansrecht
hebben is de 'machtspositie' groot. Conform de theorie van Bolt zou juist worden verwacht dat een daling optreedt als gevolg van
deze vergroting. Een mogelijke verklaring voor deze huurstijging is de grote vraag naar extra winkelruimte vanuit de markt;
voornamelijk trekkers (supermarkten en drogisterijen). Een plausibelere verklaring is, dat de huurprijs niet conform marktprijs was.

Nadat schaalvergroting heeft plaats gevonden zijn de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter van het totale
winkelcentrum met 10% toegenomen (zie label 5.3).

Effect schaalverf!T'otin op totale wiikwinkelcentrum

Branche

-

Metrageoud

Metrage

Veranderlng

Huurprijs

Huurprfjs (flm)

(2001)1n m2

nleuw (2006)

(%)

(€/m)oud

nleuw (2006)

2

5652

.(%}

(2001)

In m
Totaal gemlddeld

Verendering

.

x

x

+10

[Tabel 5.3 Effect schaalvergroting op huurprijs totale wijkwinkelcentrum case Ve/serbroek bij mutatie, bron: Corio]

15

lndicatief: onderzoek op basis van een case. Van de vier onderzochte cases uit het vorige hoofdstuk is er bij slecht een case

schaalvergroting geconstateerd.
16

lndicatief: onderzoek op basis van een case.

17

lndicatief: onderzoek op basis van drie cases.
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Hiertij moet warden bedacht dat de supermarkt het grootste oppervlak van het winkelcentrum in beslag neemt en bij
een huurverhoging van 1% een groat effect heeft op de totale huurinkomsten van het winkelcentrum. Mogelijke
2

verklaringen voor de stijging in de totale huurprijs per m zou kunnen zijn dat een aantal detaillisten huuraanpassingen
hebben gehad. Deze aanpassingen hebben plaats kunnen vinden doordat oude huurprijzen niet conform
markthuurprijzen waren en dus naar boven zijn bijgesteld door de belegger. De totale gemiddelde huurprijs is netto
gestegen met 10% en zal mogelijk een positief effect hebben op de beleggingswaarde.

Net als bij mutatie is er bij het gerenoveerde wijkwinkelcentrum Maaswijk een daling in de huurinkomsten in de branches
te constateren waarbij schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Door schaalvergroting is er een aantal branches in dit

wijkwinkelcentrum een dating in de huurprijs per vierkante meter van 3% te constateren, weergegeven in tabel 5.4. Opvallend aan
deze data is, net als bij mutatie, de stijging van de huurprijs per vierkante meter bij beide supermarkten. Het druist in
tegen de theoretische bevindingen van Bolt omdat er juist een daling op had moeten treden bij vergroting van een
winkelunit. Deze huurprijzen liggen echter nog wel onder de totale gemiddelde huurprijs van Maaswijk, weergegeven in
tabel 5.5.

Renovatie
Branch es waann schaaIverarofmq hee ft p,aa
I tsqevond en
Branche

Metrage

oud

(2006)

Metrage

Verandertng

Huurp. (Elm)

Huurp.

nleuw (2007)

(%)

oud (2006)

nieuw (2007)

1384

1678

+21

x

Suoermarkt 2

572

1001

+74

droaisterii

225

340

+51

huishoudeliike art.

375

506

kledlng en textiel

264

videotheek
dierensoeciaalzaak

Suoermarkt 1

(Elm)

Verandering
(%)

x

+5

x

x

+5

x

x

-2

+74

x

x

-9

372

+41

x

x

-18

92

128

+39

x

x

-5

78

115

+47

x

x

-9

aemakswinkel

137

147

+7

x

x

+14

Totaal aemlddeld

391

535

+37

182

1n

-3

[Tabel 5.4 Effect schaalvergroting op huurprijs case bij renovatie case Maaswijk, bron: Corio]

In de huurinkomsten van het totale winkelcentrum is een forse daling le constateren, namelijk 13% (zie tabel 5.5). Deze
daling is mogelijk ontstaan doordat de oude huurprijzen geen marktprijzen (meer) waren en zodoende naar beneden zijn
bijgesteld.

Effect schaa/vergrotin op tota/e wijkwinkelcentrum
Branche

Totaal gemlddeld

Metrage oud

Metrage

Verandering

Huurp. (fim)

Huurp. (fim)

Verandering

(2001)

nieuw (20061

(%)

oud (20011

nieuw (2006l

(%)

4324

I

5956

+38

x

x

-13

[Tabel 5.5 Effect schaalvergrotlng op huurprijs totale wijkwinke/centrum case Maaswijk bij renovatie, bron: Corio]

Voortvloeiend uit de theorie van Bolt(§ 5.1.1) zou een vergroting van het wijkwinkelcentrum als geheel een verhoging in de
huurprijs teweeg moeten brengen. Dit is echter niet het geval geweest bij wijkwinkelcentrum Maaswijk nadat deze is gerenoveerd.
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De laatste vergelijking betreft die van drie nieuwe wijkwinkelcentra met drie oude centra. Net als bij de behandeling van de cases in
het vorige hoofdstuk zijn hier enkel de branches weergegeven waarin schaalvergroting is opgetreden ten opzichte van de oude
situatie en waarbij in zowel de oude als de nieuwe situatie minimaal twee van de drie winkelcentra dezelfde branches voorkwamen.
Dit is gedaan om de vergelijking aannemelijker te maken.

De schaalvergroting die heeft plaatsgevonden in het ontwerp bij nieuwe wijkwinkelcentra, heeft een gemiddelde huurprijsverhoging

teweeg gebracht van 10%, weergegeven in tabel 5.6. Opvallend is de forse toename aan vierkante meters in onder andere de
supermarktbranche met daaraan gekoppeld een toenarne van de huurprijs per vierkante meter. Ook deze constatering is niet conform
de theorie van Bolt. Er zou worden verwacht dat de huurprijs/m2 bij vergroting van een unitjuist een daling in huurprijs teweeg zou
brengen.

Nieuwbouw
B ranch es waann schaaIverarot'ma heeft p,aasaevon
I t
den
Metrage oud WC

Branche

Mellage

Verandering

Huurpr.(€/m)

Huurp. (Elm)

Veranderlng

nleuwwc

{%)

oud (2006}

nieuwwc

{%)

suoermarkt

2898

3586

+24

x

x

+5

drogisterij I

249

298

+20

x

x

-2

117

120

+3

x

x

+23

kaosalon

102

133

+30

x

x

-4

slllteril

77

141

+83

x

x

+6

snackbar/ cafetaria

120

147

+23

x

+12

relsbureau

88

96

+9

x
x

x

+14

Chlnees lndisch

207

233

+13

x

x

-14

slagerii

125

145

+16

x

x

-8

Totael aamlddeld

431

544

+28

170

188

+10

oarfumerie

bloemen en
olanten

restaurant

[Tabel 5.6 Effect schaalvergroting op huurprijs case oud vergeleken met nieuw, bron: Corio]

Zoals in de case-behandeling naar voren is gekomen is het aantal units afgenomen en de gemiddelde unitgrootte toegenomen
met 26%. Juist de kleinere winkelunits betalen een hogere huurprijs per vierkante meter. De afuarne in aantal kleinere units zou
mogelijk voor een daling in de totale gemiddelde huurprijs van het winkelcentrum kunnen zorgen. Deze dating is echter niet
geconstateerd. Er heeft een stijging van de gemiddelde huurprijs plaats gevonden van 3% op winkelcentrumniveau. Deze stijging is
voomamelijk toe te wijzen aan de branches waarin schaalvergroting heeft plaats gevonden. Er mag dan ook worden geconcludeerd
dat de markthuurprijzen hoger lagen dan de oude prijzen.

Effect schaa/verwotinJ op totale wijkwinkelcentrum

Branche

Totaal aemlddeld

Metrage oud we

21230

I

Metrage

Verandering

Huurprijs

Huurprtjs (Elm)

Verandering

nieuwwc

(%}

C€/m)oud

nleuw

(%)

21400

+1

x

x

+3

[Tabel 5. 7 Effect schaalvergroting op huurpri}s tota/e wijkwinkelcentrum case oud vergeleken met nieuw, bron: Corio]
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De toename van de gemiddelde huurinkomsten op winkelcentrumniveau is confonn de theorie van Bolt: wanneer een
winkelcentrum toeneemt in omvang, het aantal gegadigden dat strijd om de betere vestigingsplaatsen, toeneemt. Deze toename van
het totale winkelcentrumoppervlak is echter van beperkte aard, namelijk maar 1%.

De marktwaarde I beleggingswaarde

S.2

Wijkwinkelcentra maken dee) uit van de onroerendgoedrnarkt en maken net zoals andere markten voor goederen en diensten weer
deel uit van economisch handelen [Wheaton en DiPascale, 1996). Bij wijkwinkelcentra worden goederen en diensten verhandeld met
het winkelcentra als medium en verschaffen zodoende een bestaanrecht voor detaillisten enerzijds en rendementen voor beleggers
anderzijds. Op al deze markten geld! het marktprincipe waarbij volgens de marktwerking een evenwicht zal ontstaan tussen vraag en
aanbod.
De vastgoedrnarkt is te kenrnerken door marktimperfecties en onvolledige informatie [Gool, Jager & Weisz, 2001]. Deze markt is
niet te typeren als zijnde een mark!, maar is opgebouwd uit een interactie tussen verschillende deelmarkten. Hieraan zijn
verschillende oorzaken toe te wijzen zoals een beperkt aantal transacties bij verhandelen van wijkwinkelcentra en het ontbreken van
doorlopende prijsvorming. De transactie van wijkwinkelcentra vinden veelal plaats tussen een koper en een verkoper die de inhoud
van de transactie meestal niet openbaar maken. Afstemmingen tussen prijs en hoeveelheid verlopen traag, mede door de lange
productietijd van het vastgoed. Al deze imperfecties zorgen ervoor dat op korte termijn vraag- of aanbodoverschotten kunnen
ontstaan, die zich uiten in prijsstarheid en leegstand [Marquard, 2003).

De marktwaarde I beleggingswaarde van een wijkwinkelcentrum kan worden berekend aan de hand van de BAR-methode. Zowel de
huurprijs als het bruto aanvangsrendement (BAR) speelt in deze waardeberekening een significante rol.
Heruto

w
BAR

De methodiek wordt toegepast onder de volgende condities:

w

= marktwaarde I beleggingswaarde

H eruto

= jaarlijks lopende bruto huuropbrengst

BAR

= bruto aanvangsrendement (rentevoet)

Het dient te gaan om verhuurd of te verhuren onroerend goed;
Het moet gaan om min ofmeer courant onroerend goed;
Er moeten stabiele en langlopende huurstromen zijn, zo mogelijk met standaard huurcontracten.

5.2.1

BAR

Deze BAR komt tot stand door de verhouding tussen de huidige marktconforme huur en de prijs/ waarde van het vastgoed [Gool,
Jager & Weisz, 2001]. De prijs die beleggers bereid zijn te betalen voor het onroerend goed is afhankelijk van het risico
dat ze toekennen aan het object. Di! risico komt tot uitdrukking in een aantal factoren zoals de lange-rente-tennijnvoet,
de verwachte toekomstige huurstijging en de verwachte toekomstige exploitatiekosten. Risico geld! als de bandbreedte
rond het toekomstige, verwachte rendement en 'tWrdt tot uitdrukking gebracht in de standaard deviatie van he!
rendement [Gool, Jager & Weisz, 2001]. Door de standaarddeviatie te gekoppeld aan een normale waarschijnlijkheidverdeling kan
een kans worden toegekend aan het risico dat het rendement afwijkt van het gemiddelde. Zodoende zal in de praktijk een hoger
rendement wenselijk zijn bij een hoger risico. Hierin geeft een standkwaliteit van lagere orde een hogere BAR wat een hoger risico
voor de belegger zal geven. Een hogere of lagere standkwaliteit betekend in dit verband de mate waarin wijkwinkelcentra meer of
minder bezoekers weten te trekken.

5.2.2

Hypothetische berekening marktwaarde I be/eggingswaarde
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De mogelijke gevolgen van schaalvergroting en branchevervaging op de marktwaarde/ beleggingswaarde zijn dynamisch. Met
dynamisch wordt bedoeld dat er veel parameters van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke marktwaarde/ beleggingswaarde. Om
die reden is deze berekening hypothetisch benaderd. In deze berekening zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd die als gevolg van
schaalvergroting en branchevervaging in een wijkwinkelcentrum mogelijk kunnen veranderen:

Supermarkten nemen als gevolg van branchevervaging en schaalvergroting een aanzienlijk groter dee! in beslag van het totale
winkelcentrumoppervlak. Deze ruimte is beschikbaar gekomen doordat de units van de (vers)speciaalzaken zijn vrijgekomen
als gevolg van branchevervaging. Voor de huurprijs per m2 van de supermarkt wordt een lagere markthuurprijs als uitgangspunt
genomen. Dit omdat is geconstateerd dat de huurprijzen van deze 'trekkers' nog steeds onder het huurprijsniveau van markt
ligt. Er is echter geconstateerd dat deze huurprijs, nadat er schaalvergroting heeft plaats gevonden, (beperkt) is toegenomen.

Doordat supermarkten de specialismen van de kleinere speciaalzaken hebben overgenomen komen deze volledig te vervallen in
de 'nieuwe' branchering;
Het aantal m 2 dat de drogisterijen extra in gebruik nemen heeft geen huurverhoging tot gevolg waardoor de gemiddelde
huurprijs daalt. Ditzelfde wordt als uitgangspunt genomen voor de branche boekhandel en voor huishoudelijke artikelen;

De branche bloemen & planten neemt in deze hypothetische benadering minder ruimte in beslag (schaalverkleining) tegen
eenzelfde huurprijs. Naargelang de winkelunit in afmeting afneemt, neemt de huurprijs hierin verhoudingsgewijs toe wat hier
dan ook als uitgangspunt genomen;
De BAR die de belegger hanteert zal in deze berekening niet veranderen nadat schaalvergroting heeft plaatsgevonden.

•••

Nleuwe altuatle
gevolg van
branchewrvaglng en achaatvergrotlng

Huldlge altuatle

Hypothetlache bentkenlng

m BVO

huurlm In€

m2 BVO

huur I m In€

4400
200
200
200
140
80
300
70
5590

100
125
125
125
150
165
140
80

4760
0
0
250
100
60
350
70
5590

101
0
0
125
150
165
140
80

2

supermarkten
kaasspeciaalzaak

agf
droglsterij
boekhandel
bloemenwinkel
hulshoudelijk
horeca
totaal metrage BVO
2

2

106,76
596.800

gemlddelde huur per m

totale huuropbrengst
BAR

7%

105,81
591.510
7%

€ 8.525.714

BELEGGINGSWAARDE

2

€ 8.450.143

[Tabet 5.8 Berekening scenario be/eggingswaarde]

De beleggingswaarde neemt na doorvoering van de ontwikkeling van branchevervaging en schaalvergroting af. Als de huurprijs van
2

de supermarkt stijgt naar €102 per m , meent de beleggingswaarde echter toe. Hoe de beleggingswaarde zich zal ontwikkelen is in
dit opzicht zeer atbankelijk van de locale marktomstandigheden. Indien beleggers de ontwikkelingen van branchevervaging en
schaalvergroting als grote bedreiging beschouwen en als gevolg daarvan een hogere BAR hanteren, zal dit een enorm effect hebben
op de beleggingswaarde. lndien de BAR bij in dezelfde berekening toeneemt van 7% naar voorbeeld 8%, ontstaat een waardedaling
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van 13%. De BAR is echter van vele factoren afhankelijk. Zodoende is het moeilijk om in te schatten in hoeverre schaalvergroting
en branchevervaging hierop effect zullen hebben.

S.3

Conclusie

De marktwaarde I beleggingswaarde van een wijkwinkelcentrum kan worden berekend aan de hand van de BAR-methode. Zowel de
huwprijs als het bruto aanvangsrendement (BAR) spelen in deze waardeberekening een significante rol. Vanuit de theorie van Bolt
(2003) is met betrekking tot de huwprijs aangetoond dat:
huwprijs per vierkante meter afneemt naarmate het winkeloppervlak toeneemt;
omgekeerd geldt ook dat wanneer een winkelunit kleiner wordt, de huurprijs per vierkante meter toeneemt;
indien het winkelcentrum als geheel in omvang toeneemt, neemt de gemiddelde huwprijs per vierkante meter toe.

Om te achterhalen of de theorie met betrekking tot de huwprijs strookt met de praktijk zijn de bevindingen uit hoofdstuk 4 in relatie
tot schaalvergroting onderzocht. Hierbij is een opdeling gemaakt naar mutatie, renovatie en nieuwbouw. Per opdeling is gekeken
naar de ontwikkeling van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor de individuele branches

en naar de gemiddelde totale

huwprijs van het wijkwinkelcentrum.

Verhuurmarkt bij mutatie
Bij de branches waarin schaalvergroting is opgetreden, is een daling in de huwprijs per vierkante meter geconstateerd van 6%.
Opvallend hierbij is de stijging in huwprijs bij zowel de superrnarkt als huishoudelijke artikelen van 1% respectievelijk 5%. De
toename strookt niet met de theorie van Bolt. Op winkelcentrumniveau heeft de schaalvergroting een gemiddelde stijging van 10%
teweeg gebracht. Deze stijging is moeilijk verklaarbaar, maar een aantrekkende markt zou een mogelijke reden geweest kunnen zijn:
oude huwprijzen waren geen markthuurprijzen.

Verhuurmarkt bij renovatie
De branches waarin schaalvergroting heeft plaats gevonden na renovatie heeft een daling van 3% teweeg gebracht. Opvallend is ook
hier dat de huurprijs per vierkante meter van beide superrnarkten evenals de branche gemakswinkel is toegenomen met 5% procent
respectievelijk 14%. Op winkelcentrumniveau heeft de schaalvergroting een gemiddelde daling van 13% teweeg gebracht. Deze

aanpassingen hebben plaats kunnen vinden doordat oude huurprijzen mogelijk niet conform markthuurprijzen waren en
dus naar boven zijn bijgesteld door de belegger. Volgens de theorie van Bolt zou een vergroting van het wijkwinkelcentrum als
geheel een verhoging in de huwprijs teweeg moeten brengen. Dit is echter niet bet geval geweest bij wijkwinkelcentrum Maaswijk
nadat deze is gerenoveerd.

Verhuurmarkt bij nieuwbouw
De branches in nieuwe wijkwinkelcentra waar schaalvergroting is opgetreden, is een toename in huwprijs per vierkante meter
geconstateerd van 10%. Zelfs in vijf van de negen branches is een huurverhoging opgetreden wat volledig indruist tegen de
bevindingen van Bolt: bij vergroting zouden huwprijzenjuist lager moeten komen te liggen. Ook hier is de mogelijke verklaring dat
markthuwprijzen hoger lagen dan oude huurprijzen met een toename tot gevolg. Op winkelcentrumniveau is de gemiddelde
huurprijs van ' nieuwe' centra toegenomen met 3%.

De stijging in huurprijs per vierkante meter bij voomamelijk de trekkers (superrnarkt) is mogelijk een anticiperende reactie van
beleggers om een gat te dichten dat mogelijk in de toekomst zal ontstaan door leegstand van 'risicobranches' (speciaalzaken). Deze
verklaring is echter niet waarschijnlijk. Een plausibelere verklaring is dat de oude huurprijzen niet conform markthuwprijzen waren.
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Zodoende heeft de belegger deze naar boven bijgesteld nadat schaalvergroting heeft plaatsgevonden, maar de uiteindelijke huurprijs
van de trekkers ligt echter nog onder het niveau van de gemiddelde markthuurprijs.

Bij de hypothetische benadering van de marktwaarde I beleggingswaarde is rekening gehouden met zowel deze huurverhoging van
de superrnarktbranche als het verdwijnen van de 'risicobranches' zoals (vers)speciaalzaken. Trekkers hebben een groot aandeel
winkeloppervlak van het totale winkelcentrurn in gebruik. De gemiste hogere huurinkornsten van de kleine detaillisten zal door een
hogere huur van 'trekkers' kunnen leiden tot een geringe verandering van de marktwaarde I beleggingswaarde. Bij deze berekening
dient een grote kanttekening geplaatst te worden. De BAR die een belegger hanteert zal mogelijk worden bijgesteld doordat het
risico van leegstand als gevolg van een doorzettende branchevervaging toeneemt. lndien de belegger deze eis naar boven bijstelt zal
de marktwaarde I beleggingswaarde van het winkelcentrurn afnemen. Omdat de BAR van vele factoren afhankelijk is, is het moeilijk
om in te schatten in hoeverre branchevervaging en schaalvergroting hierin door de belegger wordt doorberekend.
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HOOFDSTUK 6
6.1

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
"Wat is het effect van schaalvergroting en branchevervaging op de (financiele) prestaties van wijkwinkelcentra en hoe zal dit
effect zich ontwikkelen?"

Om op de hoofdvraag antwoord te geven zijn deelvragen gemaakt om deze uiteen te rafelen. Er zal eerst worden gekeken hoe de
(financii!le) prestaties van een wijkwinkelcentrum worden bepaald.
Wijkwinkelcentra maken deel uit van de fijnmazige Nederlandse detailhandelstructuur, die is opgebouwd volgens het theoretische
model van Christaller. Deze centra voorzien in dagelijkse goederen (voedings- en genotsmiddelen) waarvoor een relatief klein
consumentendraagvlak is vereist om een rendabele verkoop te garanderen. Ook zijn dagelijkse goederen inelastisch. De
prijselasticiteit van de vraag is de verhouding tussen de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en een kleine
procentuele prijsverandering. Als de koopkracht afneemt, als gevolg van economische recessie, zullen dagelijkse producten een
noodzakelijk goed blijven waarin consumenten zich 'noodgedwongen' zullen moeten blijven voorzien. Zo komt het dat huurders in
dit type winkelcentra zorgen voor een stabiele bron van inkomsten. Om die reden rnaken wijkwinkelcentra deel uit van de
portefeuille van zowel beleggeTS, pensioenfondsen, verzekeraars als banken.

De primaire actoren bij het functioneren van een wijkwinkelcentrum zijn de belegger, de detaillist en de consument. De
bedrijfsvoering van de belegger bestaat uit de exploitatie van het wijkwinkelcentrum enerzijds en het investeren daarin anderzijds.
Beide activiteiten staan daarbij in het teken van het maxirnaliseren van het beleggingsresultaat, waar zowel het directe rendement als
de indirecte waardestijging mee zijn verbonden. De detaillist als ondernemer streeft net als de belegger naar winstmaximalisatie op
korte termijn en continuneit in zijn bedrij fsvoering op lange termijn. De detaillist is erop geent de huisvestingskosten zo laag
mogelijk te houden, terwijl voor de belegger huisvestingskosten als huurinkomsten gelden. Gedurende de exploitatie van het
winkelcentrum leidt dit tot een spanningsveld. De inkomsten van een winkelcentrum moeten komen van consumentenbestedingen.
Om deze bestedingen te stimuleren zal de belegger moeten blijven investeren in het vastgoed door bijvoorbeeld renovatie. lndien dit
niet gebeurt, gaat dit op de lange termijn ten koste van het rendement omdat de kwaliteit afneemt. Zoals vermeld zijn de drie actoren
in hoge mate met elkaar verweven en oefenen invloed op elkaar uit.

Er worden drie deelmarkten ondeTScheiden waarop de hiervoor genoemde actoren met elkaar zijn verweven, te weten de
detailhandelsmarkt, de winkelverhuurmarkt en de winkelbeleggingsmarkt. De transactie die ontstaat op de drie deelmarkten tussen
deze actoren betreffen achtereenvolgens de consumentenbestedingen, huurprijs en het rendement. De consumentenbestedingen zijn
echter te herleiden naar de omzetten van detaillisten. Als naar deze omzetten wordt gekeken, kan worden vastgesteld hoe deze
bestedingen worden gedaan en waar. Het waar verklaart het consumentengedrag en veranderingen daarin.

Tijdens een hoogconjunctuur wordt verhoudingsgewijs meer besteed aan non-food en in economische tegenspoed meer aan food.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de detailhandel non-food wel met de conjuncturele bewegingen correleert en detailhandel
food nauwelijks. Vanaf2001 is geconstateerd dat de omzet van de supermarkten toeneemt als gevolg van schaalvergroting. Dit bleek
uit de fors hogere supermarktomzetten, afgezet tegen de omzetten in de detailhandel food. De omzet van de (vers)speciaalzaken
laten vanaf 200 I een dalende trend zien ten opzichte van de detailhandel food. De speciaalzaken hebben het in een economische
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recessie ook moeilijker omdat mensen prijsbewuster worden. Met name supermarkten profiteren van deze prijsbewustheid. Met het
vooruitzicht op de vergrijzing en de afname van de bevolkingsgroei zullen de consumptie van voedings- en genotmiddelen in de
toekomst afnemen. Vanwege het inelastische karakter van deze producten zullen retailers op zoek (blijven) gaan naar altematieven
zoals branchevreemde producten om hun concurrentiepositie te verstevigen. Daarbij is het consumentengedrag aan verandering
onderhevig waarbij 'winkelgemak' voorop staat. Supermarkten profiteren hiervan door hun brede en diepe assortiment. Hierdoor
zullen deze formules in de toekomst nog sterker komen te staan door verdere assortimentsuitbreiding. Deze uitbreiding kan worden
gerealiseerd door naast het kem- en randassortiment de schappen te vullen met een aanvullend assortiment. Dit aanvullende
assortiment heeft geen enkele betekenis voor de winkelformule, maar heeft betrekking op branchevreemde producten omdat de
verwantschap met het kem- en randassortiment ontbreekt. Branchevervaging betekent dan ook het doorbreken van de grenzen van
afzonderlijke branches. Er kan worden geconcludeerd dat het aanbieden van branchevreemde producten vaak gepaard gaat met
tijdelijke acties. lndien een actie succesvol blijkt, kan worden gekozen om het product permanent op te nemen in het assortiment. Dit
leidt tot 'fonnulemutatie' en zal er op tennijn voor zorgen dat koop- en gebruiksverwantschap van de producten belangrijker zal zijn
dan productverwantschap. De toename van branchevreemde producten leidt tot een extra vraag naar winkelruimte en heeft
consequenties voor de overige branches in het wijkwinkelcentrum. Als gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van met
name supermarkten en drogisterijen ontstaan vanuit verhuurdersoptiek 'risicobranches' die op termijn mogelijk voor leegstand
kunnen zorgen. De risicobranches zijn vooral de branches waarvan supennarkten en drogisterijen al een groot dee! van het
assortiment in hun schappen hebben liggen. Er kan worden geconcludeerd dat zowel supermarkten als drogisterijen zich al op zeer
veel verschillende branchevlakken bevinden of zich in de toekomst door toevoeging van branchevreemde producten zullen gaan
begeven. Dit heeft tot gevolg dat het marktaandeel van de concurrentie steeds verder zal worden teruggedrongen. Er bestaat zelfs een
mogelijkheid dat supermarkten op termijn alle wijkwinkelcentra 'disciplines' ovememen. Branchevervaging schept ook
mogelijkheden voor de detaillisten. Zo kunnen detaillisten kiezen om zich te specialiseren in plaats van assortimentsuitbreiding.
Zodoende vindt schaalverkleining plaats waarbij een specialistische 'core business' overblijft.

Gedurende de exploitatieduur van wijkwinkelcentra kunnen als gevolg van deze extra vraag naar winkelruimte veranderingen
voordoen met betrekking tot de branchering. Deze veranderingen zijn omgezet in indicatoren die branchevervaging en
schaalvergroting operationeel maken (zie tabel 6.1 ). Deze indicatoren hebben gediend als leidraad bij de behandelde casussen. De
eerste opdeling betreft mutaties, waarbij gedurende de exploitatieduur van een wijkwinkelcentrum veranderingen op treden die
kunnen leiden tot schaalvergroting en branchevervaging. De tweede opdeling betreft renovatie, waarbij de belegger economische en
technische veroudering van een winkelcentrum tegen wil gaan om zodoende het prestatieniveau te herstellen. Deze ingreep kan
leiden tot schaalvergroting en branchevervaging. Deze opdeling is noodzakelijk omdat er zich in gerenoveerde situaties, naast de
toename van het totale winkelcentrumoppervlak, aanzienlijke veranderingen kunnen optreden in het aantal branches en winkelunits.
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Toename van het winkeloooervlak per winke/ uitaedrukt in m 2
Afname van het aantal branches

Afname van het aantal winkels
Veranderlna van de vloeroroductiviteit
Veranderina verhouding breedte I diepte winke/panden
Toevoeaina van eenzelfde branche aan de bestaande brancherina
Door verhu/zing

het in

gebruik

nemen

van

een

grotere

(vriiaekomen) winkelunit
(rabel 6. 1 Overzicht indicatoren branchevervaging en schaalvergroting bij mutatie]
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Toename van het totale aantal m 2 van het wiikwinkelcentrum
Toename van het winkeloooeNlak per winke/ uitgedrukt in m 2
Afname van het aantal branches

Afname van het aantal winke/s

Geliik b/ijven van het aantal branches

Geliik bliiven van het aantal winkels

Toename van het aantal branches

Toename van het aantal winkels
Veranderina van de vloeroroductiviteit
Veranderina verhoudina breedte I dieote winkeloanden
Toevoeaina van eenzeffde branche aan de bestaande brancherina
Door verhuizina het in aebruik nemen van een arotere winkelunit

[Tabel 6.2 Overzicht indicatoren branchevervaging en schaa/vergroting bij renovatie]

Ook nieuwe wijkwinkelcentra maken deel uit van de markt voor wijkwinkelcentra. De verwachting is dat er in nieuwe
wijkwinkelcentra schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Deze verwachting betekent in het kort dat het aantal kleine winkelunits is
afgenomen en de gemiddelde winkelunits in grootte zijn toegenomen.

Voor renovatie is gekeken naar 4 cases. In slechts een case heeft er over een periode van 5 jaar schaalvergroting plaats gevonden.
Hierbij zijn aanpassingen verricht aan de lay-out om deze vergroting te realiseren. Als gevolg van deze schaalvergroting is de
vloerproductiviteit van de supermarkt gedaald en van twee detaillisten gestegen. Ook is in een aantal cases de branchering
eenzijdiger geworden door toevoeging van eenzelfde branche aan de bestaande branchering. Toevoeging van een tweede supermarkt
of drogisterij kan echter zorgen voor een breder aanbod. Dit bredere aanbod kan worden gerealiseerd doordat een winkelformule op
een andere doelgroep inspeelt en zodoende zorgt voor marktdifferentiatie binnen dezelfde branche. De juiste supermarktcombinatie
kan zorgen voor een enorme impuls waarvan bet gehele wijkwinkelcentrum profijt heeft. Ook kunnen grotere winkelformules leiden
tot een eenzijdiger winkelaanbod (branchering), maar dan per winkel met een breder assortiment als gevolg van branchevervaging.
In een enkel geval heeft schaalvergroting plaats gevonden doordat branches zijn verhuisd vaar een grotere winkelunit binnen bet
winkelcentrum.

Voor renovatie is gekeken naar slecht een case. Hierbij is bet totale winkelcentrumoppervlak na renovatie toegenomen met 27%. De
schaalvergroting is voor een dee! gerealiseerd doordat winkelunits zijn samengevoegd. De gemiddelde unitgrootte in de nieuwe
situatie is 248 m 2 ten opzichte van 228 m2 in de oude situatie. De toename van bet aantal units lag echter niet in de lijn der
verwachtingen. Maar juist als gevolg van branchevervaging (van supermarkten en drogisterijen) zullen detaillisten kiezen om zich te
specialiseren. Het gevolg is dat detaillisten bun handel op kleinere schaal zullen gaan exploiteren waardoor een nieuwe markt
ontstaat voor kleinere winkelunits.
Voor nieuwbouw is een vergelijking gemaakt tussen drie nieuwe en drie oude wijkwinkelcentra. In de nieuwe wijkwinkelcentra is
sprake van schaalvergroting. Er heeft in bet ontwerp schaalvergroting plaats gevonden waarbij het gemiddelde aantal units is
afgenomen met 14% en de gemiddelde unitgrootte is toegenomen met 26%. Met betrekking tot de branchering zijn een aantal
branches niet meer opgenomen in de 'standaard' branchering waaronder agf, snoep en chocolateriezaken, muziekhandel, computersbeeld -en geluid. Aan deze constatering zit echter een beperking, namelijk dat bet onderzoek is gedaan op basis van drie cases. De
branchering bestaat deels uit

e~n

samenstelling van individuele locale ondememers die we! I niet succesvol kunnen zijn. Zodoende

zou een vergelijking van bijvoorbeeld I 0 cases een beter beeld hebben gegeven.

Algemeen kan worden gesteld dat bet allemaal nog niet zo hard loopt met betrekking tot branchevervaging en schaalvergroting. Er
zijn we! verschuivingen waargenomen in de branchemix, maar een drastische afname van detaillisten met aanzienlijke leegstand tot
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gevolg als gevolg van brancheoverschrijdende activiteiten van supennarkten en drogisterijen zijn niet geconstateerd. De branchering
van een winkelcentrum muteert geleidelijk. Wanneer er branches verdwijnen, komen er simpelweg nieuwe voor in de plaats. In de
vervanging van de soort branches is geen duidelijke trend te ontdekken en Jeegstand komt voor, maar ook daarin is geen stijgende
trend te ontdekken. De lokale marktomstandigheden zijn vaak bepalend voor bet renderen van een wijkwinkelcentrum waarin bet
succes van de individucle ondernemers een grote speelt. Wei zijn er grote verschuivingen waargenomen in de omzetten:
veranderende consumentenbestedingen. Detaillisten zullen bij omzetdalingen c.q. omzetstijgingen actie ondernemen en in de
toekomst mogelijk voor de keuze komen te staan: schaalvergroting, schaalverkleining of beeindiging van de bedrijfsvoering. Vast
staat dat bet branchevreemde assortiment van voomarnelijk supermarkten bet voor de overige detaillisten erg moeilijk maakt.

De marktwaarde I beleggingswaarde van een wijkwinkelcentrum kan worden berekend aan de hand van de BAR-methode. Zowel de
huurprijs als bet bruto aanvangsrendement (BAR) spelen in deze waardeberekening een significante rol. Als gevolg van
schaalvergroting zijn veranderingen opgetreden in de huurprijzen. Een opmerkelijke verandering is echter de huurstijging per
vierkante meter bij de voornaamste trekkers bij zowel mutatie, renovatie als nieuwbouw. Deze stijging is mogelijk een anticiperende
reactie geweest van beleggers om een gat te dichten dat mogelijk in de toekomst zal ontstaan door leegstand van 'risicobranches'.
Een waarschijnlijkere verklaring is echter dat de 'oude' huurprijzen afweken van de markthuurprijs. Zodoende heeft de belegger
deze naar boven bijgesteld nadat schaalvergroting heeft plaatsgevonden, maar de uiteindelijke huurprijs van de trekkers ligt echter
nog onder bet niveau van de gemiddelde markthuurprijs.

Bij de hypothetische benadering van de marktwaarde I beleggingswaarde is rekening gehouden met zowel deze huurverhoging als
bet verdwijnen van deze 'risicobranches'. Trekkers hebben een groot aandeel winkeloppervlak van bet totale winkelcentrum in
gebruik. De gemiste hogere huurinkomsten van de kleine detaillisten zal door een hogere huurprijs van trekkers leiden tot een
geringe verandering van de marktwaarde I beleggingswaarde. Bij deze berekening dient een grote kanttekening geplaatst te worden.
De BAR die een belegger hanteert zal mogelijk naar boven worden bijgesteld doordat bet risico van leegstand als gevolg van een
doorzettende branchevervaging toeneemt. Indien de belegger deze rendementseis naar boven bijstelt zal de marktwaarde I
beleggingswaarde van bet winkelcentrum afnemen. De BAR is echter van vele factoren afhankelijk. Zodoende is bet niet moeilijk
om in te schatten in hoeverre schaalvergroting en branchevervaging effect zullen hebben op de waarde.

6.2

Aanbevellngen

Als gevolg van de toegenomen vraag naar winkelruimte zal de voorraad aan winkelmeters de komende jaren toenemen. Deze
schaalvergroting heeft effect op de beleggingswaarde van individuele vastgoedobjecten. Zowel de huurprijs als de BAR is van
invloed op deze beleggingswaarde.
In dit kader is inzicht in zowel de vorming van de huurprijs als bet veranderende risicoprofiel (BAR) in de toekomst, als
gevolg van schaalvergroting en branchevervaging, voor de belegger van belang. Het is dan ook voor de belegger evident
om de (contract)huren in relatie tot de markthuren van de grote spelers beter te 'bewaken';

Uit bet onderzoek blijkt dat grote detaillisten behoeften hebben aan meer winkelruimte. Indien extra winkelruimte
beschikbaar komt op andere locaties, anders dan wijkwinkelcentra, zullen deze detaillisten (supermarkten) wellicht
overwegen hiernaar te verhuizen. Inzicht in de alternatieven die de huidige detaillisten van wijkwinkelcentra hebben moet
een belegger vroegtijdig ruimte geven om hierop te kunnen anticiperen. In dit kader moet de belegger de ontwikkelingen
met betrekking tot de Nota Ruimte en eventuele toekomstige overheidsplannen blijvend in de gaten houden.
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De veranderingen met betrekking tot bet conswnentengedrag in relatie tot brancbevervaging en scbaalvergroting bebben mogelijk

effect op de levensvatbaarheid van wijkwinkelcentra.
Hoe vormt zicb de 'acceptatie' van conswnenten op de ontwikkeling van brancbevervaging. lnzicbt in de wenselijkheid
van bet opnemen van brancbevreemde producten geeft een indicatie in boeverre detaillisten door kunnen gaan met deze
ontwikkelingen. De belegger dient zowel de conswnentenbestedingen als bet bestedingspatroon te monitoren door middel
van onderzoek;
De ontwikkeling van brancbevervaging en scbaalvergroting komt eraan. Het is voor beleggers dan ook evident om in te

kunnen scbatten op welke termijn een 'kaalslag' plaats zal vinden onder de (kleinere) detaillisten als gevolg van
scbaalvergroting en branchevervaging. Zodoende kan een belegger voorkomen dat er een waardedaling ontstaat als gevolg
van deze kaalslag. In bet verlengde van bet voorgaande punt kan ook bier monitoren van de conswnentenbestedingen als
bet bestedingspatroon uitkomst bieden.

Dit onderzoek beeft betrekking op een drietal vormen van scbaalvergroting die bij wijkwinkelcentra kunnen optreden, namelijk

mutatie, renovatie en nieuwbouw.
Onderzoek naar een van de drie vonnen in relatie tot scbaalvergroting en branchevervaging zou een plausibelere uitkomst
geven. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld I0 cases per opdeling te onderzoeken;

Omzetten van de detaillisten zeggen iets over de conswnentenbestedingen. In de casesstudies is gebruik gemaakt van
onderzoek dat Strabo beeft gedaan naar ornzetten van detaillisten. Een beter beeld zou zijn verkregen als deze omzetten
meer frequent waren onderzocbt (bijvoorbeeld per jaar) en beeft in zoverre een beperking opgeleverd aan inzicbt in dit
consumentengedrag.
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Precisering van enkele begrippen
Winkel en winkelgebruiksoppervlakte (WGO)

Een winkel is een voor publiek vrij toegankelijk pand dat bedoeld is voor de verkoop van detailhandelsartikelen en dat een
verkoopoppervlakte van minstens 10 m2 in gebruik beeft of, in geval van leegstand, zal krijgen.
Winkelvloeroppervlakte (WVO) betreft een in een winkel voorkomende, voor de uitstalling en de verkoop van
detailbandelsartikelen, bedoelde oppervlakte. Voorbeen werd voor bet begrip WVO de term "verkoopvloeroppervlakte" (VVO)
gebruikt. Aangezien voomamelijk makelaars de laatstgenoemde atkorting ook gebruiken voor "verbuurbare vloeroppervlakte" en de
biermee bedoelde oppervlakte juist sterk overeenkomt met de winkelgebruiksoppervlakte, is teneinde verwarring uit te bannen voor
de term "winkelvloeroppervlakte" met de afkorting WVO gekozen. Voor "winkelgebruiksoppervlakte" werd tot nu toe bet begrip
"winkelbedrijfvloeroppervlakte" (BVO) gebruikt. De laatstgenoemde aflcorting wordt vooral door projectontwikkelaars gebanteerd
en zij bedoelen dan de "brutovloeroppervlakte". Het gaat dan, kort gezegd, om de winkelgebruiksoppervlakte inclusief de
opslagruimten, portiek, etc. Omdat bet vanuit bet oogpunt van de detaillist alleen gaat om de te gebruiken binnenruimte, dus
exclusief de opslagruimten, ruimte die buitenmuren of dragende scbeidingswanden innemen, is gekozen voor een nieuwe term.
Omdat de inhoud biervan direct aansluit op bet begrip "gebruiksoppervlakte" zoals dat volgens NEN 2580 is gedefinieerd, is met
betrekking tot winkels bet begrip "winkelgebruiksoppervlakte" (WGO) ingevoerd [HBD', 2003]. Om verwarring te voorkomen zal
in dit onderzoek de WGO als maatstaf worden gebruikt, tenzij anders vermeld.

Branches

Een brancbe betreft een groep van bedrijven die wordt gekenrnerkt door

een bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door een

veel voorkomende combinatie van assortimentsgroepen. Voorbeelden zijn de brancbe 'warenbuizen', 'buisboudelijke artikelzaken'
of 'fotobandel'. De norm voor brancbeatbakening staat geregistreerd bij bet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder een
zogenaamde SBI code.

Een winkelassortiment is te definii!ren als bet totaal van de in de winkel voorkomende assortimentsgroepen (dus boofd- en
nevenbrancbes samen). Ats boofdbrancbegroepen gelden voedings- en genotsmiddelen versus duurzame en overige goederen
(vgm/dog) en food versus non-food [Toi, 2004].

Food

voedings- en genotsmiddelen;

Non-food

duurzame en overige goederen met daarbinnen boofdbrancbes zoals kleding,
textiel, drogisterij-/parfumartikelen, reisartikelen, scboeisel, lederwaren [Bolt,
2003].

Een andere veelgebruikte tweedeling is dagelijks niet-dagelijks.
Dagelijks

voedings- en genotsmiddelen, papierwaren, cosmetiscbe producten en was- en
reinigingsmiddelen;

Niet-dagelijks

duurzame en overige goederen minus, papierwaren, cosmetiscbe producten en
was- en

reinigingsmiddelen.

Binnen een assortimentsgroep zijn artikelgroepen te onderscbeiden. Een artikelgroep dekt binnen de assortimentsgroep een meer
specifiekere beboefte. In een supermarkt wordt veelal niet gesproken over boeken, maar over een artikelgroep tijdschriften.
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Ondersteunend centrum

Een ondersteunend centrum heeft een verzorgingsfunctie binnen een locale (geografische) deelmarkt, bestaande uit drie woonkernen,
namelijk buurt-, wijk en stadsdeelcentra. Deze drie milieus zijn goed voor de helft van de Nederlandse winkelgebieden,
weergegeven in tabel 2. 1

Wlnkelgebled

Binnensteden

Totaal

Aantal

(d.000.000)

W!nk!IMl!!!!n

23.000 (54,4)

890 (41,7)

Aantal wlnkels

Verhuurbaar WGO

. (X1000ini ..
56.200 (52,1)

12.917 (40,9)

Ondersteunende c.

7.911 (18,4)

1.115 (52,2)

22.500 (20,9)

4.642 (14,7)

Nevencentra

2 .551 (6,0)

130 (6,1)

2.200 (2,0)

3.041 (9,6)

Verspreid

9.081 (21 ,2)

27.000 (25)

10.995 (34,8)

Totaal

42.843 (100%)

107.900 (100%)

31 .595 (1 00%)

2.135 (100%)

[Tabel 2. 1 Nederlandse winkelvoorziening, Bron: Bolt, 2003]

Een koopkrachtbinding in het food-segment aan de eigen buurt van 50% of hoger wordt veelal door voorzieningen met meer dan
1.500 m' WGO bereikt. Deze constatering leidt ertoe dat de kleinere concentraties als buurtcentra worden betiteld. Bij
ondersteunende centra is op basis van verschillen in hoofdzakelijk kooporii!ntatie/ -gedrag, aanbod/ samenstelling, huur- en
rendementsverschillen een indeling relevant van buurtcentra (l.500

a 3.000 m

2

WOO), wijkcentra (kleine 3.000

a 6.000 m

2

en grote

6.000 a 12.000 m2 ) en stadsdeelcentra (kleine 12.000 a 24.000 m 2 en grote >24.000 m2 WOO) [HBD', 2003].

Detailbandel, bedrijfstype

De detailhandel kan het beste worden omschreven als het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan
eindgebruikers, oftewel direct verkopen en leveren aan consurnenten. Deze verkoop vindt plaats in een voor publiek toegankelijke
wink el.
Onder bedrijfstype wordt een samenstelling van kenmerken verstaan waaruit een winkel is opgebouwd. Dit begrip dient niet verward
te worden met ondernemingsvorm, wat betrekking heeft op onder andere de juridische vorm, zelfstandigheid van de ondernemer of
organisatiestructuur. De kenmerken van een bedrijfstype zijn kenmerkend voor een branche. Zo zijn de belangrijkste kenmerken van
een winkelbedrijf:
De bedrijfsgrootte;
De aard van de activiteiten;
Samenstelling van het assortiment;
Prijsstelling;
Manier van presenteren/ uitstallen;
Aard van de dienstverlening.

Soorten bedrijfsvergroting

Er zijn verschillende soorten vergroting te onderscheiden waaronder toenemende bedrijfsvergroting, bedrijfsvergroting en

schaalvergroting.
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Voor het meten van bedrijfsgrootte kunnen verschillende criteria worden onderscheiden. De meest voor de hand liggende criteria
voor de detailhandel zijn ornzet in geld, de oppervlakte in m2 van de bedrijfsruimte en/of verkoopruimte en het aantal
arbeidskrachten.

Het relatief groter in omvang worden van bedrijven enerzijds en het relatief (en vaak ook absoluut) afuemen van het aantal kleine en
kleinste bedrijven, heeft een toenemende gemiddelde bedrijfsgrootte tot gevolg.
Schaalvergroting heeft een minder algemeen en meer specifiek karakter. Het betekent niet alleen dat het bedrijfsgebeuren op groter
schaal geschiedt dan voorheen het geval was (via grotere bedrijfsoppervlakten, meer personeel), maar tevens dat de verschillende
aspecten van het ondememingsbeheer - management, financii!le, administratieve, commercii!le - op een ander wezenlijk ander
niveau wordt uitgeoefend dan voorheen het geval was. Het betekent vaak een wijziging in de functie van de onderneming en vereist
veelal een mentaliteitswijziging van de ondernemer [Nieuwenhuyzen, 1970). Oorzaken die schaalvergroting kunnen veroorzaken
zijn toe te schrijven aan verbreding en verdieping van het assortiment. Zo kan worden gesproken van schaalvergroting bij het
stichten van meerdere filialen. Ook kan hiervan worden gesproken als een vestiging van grotere omvang wordt gerealiseerd.
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Appendix I Ontstaan fijnmazig winkelstructuur Nederland

Eind 18° eeuw was goederenhandel op straat de meest gangbare manier van eigendomswisseling en trokken de marskramers van
deur tot deur, de voorloper van colportage zoals wij dat hedendag kennen. Daarna werd de consument steeds meer vanuit pakhuizen
bereikt en ontstonden vaste verkoopplaatsen. Voor deze eerste winkels was een goede locatie belangrijk waarbij vestigingen op
centrale plekken in stads- en dorpskemen ontstonden.

'

,. -.. ·•.

·.. ...

•

Binnensteden// centrale winkelgebieden

e

Ondersteunende winkelgebieden

•

{/

Nevencentra en verspreid liggende winkels

[HilJrarchie van de plaatsen, Bron: Christal/er, 1933)

Tot de tweede wereldoorlog situeerde de winkelconcentratie zich vooral rondom markten en langs invalswegen richting stad. Hoge
passantenstromingen langs deze plekken maakten dat winkels zichjuist daar wilden vestigen. Na de tweede wereldoorlog kwam een
einde aan het spontaan vestigen van winkellocaties. Door overheidsingrijpen werd voorkomen dat er willekeurig wi ldgroei van
winkels ontstond. Het Ruimtelijke Ordeningsbeleid was het instrument dat richting gaf aan de winkelstructuur van dorpen en steden,
zo ook voor de aard, plaats en omvang van de detailhandel. Het principe waaraan het Ruimtelijk ordeningsbeleid werd ontleend was
dat van de Duitser Cristaller weergegeven in de afbeelding [Christaller, 1933].

Dit principe ging uit van een systeem waarbij de grootte van een plaats de positie bepaalde binnen de structuur. Grote plaatsen
vonnden het centrum voor een aantal kleinere plaatsen in de omgeving. De kleinere plaatsen vonnden op hun beurt weer een
centrum voor nog kleinere plaatsen. Winkelcentra van verschillende orden boden een verschillend voorzieningsniveau. Niet alleen
vanuit ordeningsperspectief was deze opbouw inzichtelijk, ook vanuit economisch en sociaal oogpunt. Winkels ontleenden hun
bestaansrecht aan deze structuur en concurrentie was er niet of nauwelijks. De dagelijkse boodschappen konden worden gedaan in de
buurt, dicht bij huis in een buurcentrum. Verschillende buurten vonnden samen een wijk met daarin een wijkwinkelcentrum die
dezelfde soort winkels bevatte als in een buurtcentrum, maar ook met ander soorten winkels. Het assortiment hiervan is uitgebreider
met naast dagelijkse goederen ook een niet-dagelijkse assortiment. Voor meer niet-dagelijkse boodschappen dient de consument te
reizen naar een winkelgebied van een hogere orde.

Hierarchische opbouw van de voorzieningen
Door de verschillende orden te rangschikken kan een stelsel worden weergegeven van de voorzieningstructuur. Deze structuur, ook
wel fijnmazige hii!rarchische systeem van winkelgebieden genoemd bestaan uit buurtwinkelcentra, wijkwinkelcentra, stadsdeelcentra
en kemverzorgende winkelcentra, ook wel kemwinkelapparaat genoemd (KWA).
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Appendix II De piramide van Maslow
Maslow heeft de (psychologische) behoeften van de mensen uiteengezet in de motivatietheorie met een behoeftepiramide van vijf
lagen (Figuur A I). De vijf lagen zijn:

I.

Fysiologische behoeften: de primaire levensbehoeften als eten, drinken, rusten en sex;

2.

Veiligheidsbehoeften: zekerheid, veiligheid en bescherming;

3.

Sociale behoeften: de behoefte aan liefde en kontact met mensen om je heen;

4.

Erkenningsbehoeften: de behoefte van de mens aan erkenning en waardering;

5.

Zelfactualiseringsbehoeften: behoeften aan kennis, waarheid en wijsheid.

fysiologische behoeften

(etenl dtlnt<en/ aaapl ademl seka)

[Figuur A 1, Piramide van Maslow]

Aan het fundament van zijn piramide vinden we de basisbehoeften {ad I). Als aan deze behoefte niet is voldaan, vraagt deze
behoefte dusdanig om aandacht, dat het moeilijk is om een stapje hoger in de piramide te komen. Wanneer er we! aan de behoefte
van de desbetreffende laag wordt voldaan, dan probeert het individu een laag hoger te komen. Deze motivatietheorie geeft aan dat de
'motivatie'

een van de motieven is (naast behoeften en doelen) die tot een bepaald (consurnenten-) gedrag leidt [Raaij 2002].
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Appendix Ill Artikelen branchevervaging
Supermarkten slijten meer boeken en panty's
Van onze redactie economie mei 2000
LEIDSCHENDAM - Niet-dagelijkse boodschappen waren vorig jaar de beste melkkoe voor
supermarkten . De uitgaven aan onder meer panty's, sokken, serviesgoed, boeken en
bijvoorbeeld

het laten ontwikkelen van foto's en

reparatie van schoenen

in de

hakkenbar, groeiden ten opzichte van 1998 met maar liefst 58 procent tot 1,6 miljard
gulden. Het einde van de branchevervaging is nog niet in zicht.

Deze verwacbting wordt uitgesproken door bet Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en marktonderzoekbureau GfK
Nederland. Uit bun gisteren verscbenen rapport "Bestedingen aan bet CBL supermarktassortiment 1999" blijkt dat de consument
vorigjaar voor 47,5 miljard gulden beeft besteed in de supermarkt, een stijging van 5,6 procent. Per buisbouden is dat een wekelijkse
besteding van 134 gulden.
De scbapruimte in de winkel lijkt de enige belemmering te zijn voor de groei van brancbevreemde producten. ,,De omzet in dit
assortiment kan veel verder stijgen, maar dat is afhankelijk van de bescbikbare meters. De ruimte voor uitbreiding van bestaande
winkels in woonwijken en steden is scbaars," aldus een woordvoerster.
Vis en scbaal- en scbelpdieren zijn met een stijging van 15,2 procent eveneens populair. Dit gaat kennelijk ten koste van vlees, wild
en gevogelte, waarvan de uitgaven met 1,3 procent daalden. Bloemen en planten veroveren een steeds groter deel van de supermarkt.
Vorig jaar gaf de consument bieraan 18,4 procent meer uit.
Sterke stijger in de supermarkt zijn ook de uitgaven aan maaltijden: een plus van 14,1 procent. De klant kiest voor gemak en koopt
een kant-en-klare maaltijd in plaats van zelfte koken, aldus bet CBL.

Tijdstip

Tijdsmanagement is een zaak waar de supermarkt rekening mee dient te bouden, zo leert bet onderzoek. Klanten doen steeds vaker
na 18.00 uur bun boodscbappen. Van elke supermarktgulden wordt nu al ruim 10 cent na dit tijdstip uitgegeven. Bij jongeren is dit
zelfs 22 cent.
htto://www.refdag.nl 22-01 -2006

Financiele

dienstverlening

in

retail,

food

en

nonfood

onder

een

dak

Branche- en sectorgrenzen vervagen steeds meer

Een spaa rrckcning opcncn bij ccn supcrmarkt , een verzekering afsluiten of een reis boeken in bet warenhuis, 1evensmiddelen kopen
in een nonfood-store of een computer kopcn tu sscn de dage lij ksc boodschappcn door.
De trend van vervaging van brancbegrenzen lijkt eind 1999 in een stroomversnelling te geraken en ze1fs sectorale grenzen 1ijken
bierbij niet langer beilig. Blikvangers in deze ontwikkeling zijn de elkaar in snel tempo opvolgende aankondigingen van (veelal
beoogde) sa menwerking tussen bankverLckeraars en supemiarkten. Begin oktober luidden Aegon en Albert Heijn een nieuwe fase in
bet proces van brancbevervaging in door een beoogde samenwerking wereldkundig te maken die bet oude sectorale onderscbeid
tussen verkoop van producten en verlening van diensten tenietdoet. De koppeling van twee sterke namen uit twee voorbeen
duidelijke onderscbeidbare sectoren zorgde voor aandacbt in de media en bracbt vergelijkbare initiatieven en plannen van andere
organisaties aan bet licbt. Acbmea bleek enige tijd later in gesprek met CIOOO over een soortgelijke samenwerking. Zorgverzekeraar
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Geove gaf aan AH, Edah, Konrnar en Coop te hebben benaderd en een proef met een goedkope ziektekostenverzekering bij de
Makro te hebben gestart. ABN AMRO en ING/Postbank maakten bekend gesprekken met retailers te voeren, V &D en De Bijenkorf
hebben zich op de verkoop van verzekeringen geworpen en denken erover het pakket uit te breiden. Aan de lijst lijkt geen eind te
komen en volgens deskundigen zal er voorlopig inderdaad ook geen eind aan komen.
11

Iedereen is dezer dagen een beetje aan het experimenteren en zo'n nieuwe ontwikkeling krijgt natuurlijk meteen aandacht 11 , schets

Herman Loykens, algemeen directeur van Retail Management Center in Gouda. 11 Juist doordat het nieuw is, zal nog veel in de
praktijk moeten worden geleerd. Irnrners, je hebt te maken met drie partijen die er alle drie iets aan moeten hebben: de financiele
dienstverlener, de supermarkt en de consument. Elke partij heeft zijn eigen insteek en cultuur en daar moet je gewoon rekening meer
houden. Zo streeft een financieel dienstverlener vrijwel altijd naar een jarenlange relatie met een klant en heeft daar ook zijn
producten op aangepast. Dat staat veelal haaks op de inzet ven een supermarkteigenaar, die gewend is met fysieke producten om te
gaan, aan de kassa eenmalig af te rekenen en zich niet met after sales te bemoeien en dan heh je ook nog eens de consument om het
wie het allemaal gaat, die gehaast zijn dagelijkse boodschappen doet en op dat moment niet is ingesteld op ingewikkelde en
tijdrovende adviesgesprekken. 11 Loykens meent dat de consument best bereid is op onverwachte plaatsen producten te kopen, of het
nu om levensmiddelen bij de Xenos, een telefoon met abonnement in een melkpak bij Bart Smit, een lening bij C&A of een
kasopname bij het Postbankkantoor bij de Shell in Breukelen gaat. Het punt is alleen dat je producten wet op de juiste manier moet
presenteren. 11 Verpakking en etiket kunnen bepalend zijn voor het slagen offalen vanje product. Je moet op de juiste wijze aanhaken
bij het koopmoment. Een emotioneel koopmoment verschilt radicaal van een rationeel koopmoment. Zo kun je een
geboorteverzekering best verkopen via een winkel, maar clan wet via bijvoorbeeld een Prenatal. Een bromiets- of
reisbagageverzekering daarentegen staat zo los van emoties dat je ze in principe overal kunt verkopen. Je moet als aanbieder van
financiele producten zorgvuldig omgaan metje product en metje distributiekanaal en deze ook goed op elkaar afstemmen. 11

Direct SelUng

Evenals Aegon zitten Achmea en Geove historisch gezien gezien eerder in de verzekerings- clan in de bankhoek. Alledrie zijn teven
direct sellers, instanties die de consument behalve via tussenpersonen ook direct via telefoon of brief benaderen. Deze organisaties
hebben een natuurlijk voordeel ten opzichte van hun concurrenten op met moment dat ze samenwerking met retailers zoeken, meent
Herman Loykens van Retail Management Center. Immers, ze zijn gewend direct met de consument te communiceren en kunnen
eenvoudige producten aanbieden, iets wat ze in veel gevallen reeds doen. Het enige verschil in de nieuwe situatie is, dat het ze via
een retailer gaan doen, ongeacht ofhet via detailhandel, horeca of dienstverlening gaat. Loykens: "Ervaring met direct selling is zeer
belangrijk en Aegon en Achmea zijn de grootste op dit gebied. Producten in de supermarkt moeten in principe worden verkocht
zonder inschakeling van tussenpersonen, dus via folders en brieven en het liefst als kant-en-klaar product. Ats direct writers hebben
verzekeraars als Aegon en Achmea een voorsprong op andere verzekeraars die noodgedwongen met balies in supermarkten werken.
Kijk maar naar Aegon, die al jaren beleggingsproducten verkoopt zonder inschakeling van tussenpersonenen naar Achmea-dochter
Centraal Beheer, die een simpele en goedkope inboedelverzekering aanbiedt. Voeg daarbij dat de moderne techniek het steeds
eenvoudiger maakt om producten te versimpelen, denk alleen maar aan de snelle afhandeling via scanning, en je begrijpt dat wij aan
het begin van een ontwikkeling staan. 11 Loykens geeft het voorbeeld van een productverzekering die meteen op de verpakking van
het product zit. De voorwaarden zijn kort en duidelijk en de consument beslist ter plaatse of hij meedoet of niet. Hij rekent het
product inclusief verzekering bij de kassa af, de barcode wordt gelezen en op de kassabon weergegeven, en het product is vanaf dat
moment meteen verzekerd. Door de instant-afrekening ontvangt de winkelier zijn marge voor het verzekeringsproduct, weet de klant
dat zijn product is verzekerd en heeft de verzekeringsmaatschappij enkele dagen de tijd om de polis op te stellen en naar de klant te
sturen. "Bij zo'n methode houd je rekening met de instelling van alle betrokken partijen. Een winkelier wit in een keer kunnen
afrekenen. Een klant wit dat zijn betalingsbewijs tevens de garantie is dat hij is verzekerd. Een verzekeringsmaatschappij wit de tijd
die benodigd is om de polis te verwerken. In Engeland is Boots al in honderden winkels met basispolissen aan het experimenteren,
en het wachten is slechts tot in Nederland iemand ermee begint 11 •
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Ontwlkkeling producten
Grootste knelpunt in de samenwerking tussen detaillisten en aanbieders van financiele dienstverlening lijkt dus de ontwikkeling van
passende producten te zijn. De hele clou is dat een product uit de financiele dienstverlening voor een winkelier pas interessant kan
zijn als de venekeraar het als een fysiek product kan aanbieden. Ondanks de bestaande expertise kan dit nog een langdurig traject
zijn. In de woorden van Loykens: "iedereen is errnee bezig, maar niemand weet nog hoe het precies moet."

E-commerce
De daadwerkelijke instap van financiele dienstverleners in de retail kan volgens Herman Loykens van Retail Management Center
tevens een nieuwe fase in een ander traject inluiden: de integratie van store- en nonstore-verkoop. Hij onderschrijft de gedachte dat
de 'one-stop-shop' de toekomst heeft, maar voegt daaraan toe dat 'e-commerce' (electronische verkoop via Internet) ook tot
veranderingen zal leiden. Loykens: "Financiele dienstverleningsproducten kunnen de brug leggen van fysiek naar virtueel winkelen.
Iedere zichzelf respecterende retailer denkt tegenwoordig na over e-commerce, over informatievoorziening aan de consument via
eigen sites en uiteindelijk electronische verkoop. Als de consument vooraf informatie inwint via internet, kan de verkoop in de
winkel natuurlijk veel sneller gaan. Soms zal het ook gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten. Financiele
dienstverleners kunnen helpen door met eenvoudige producten in een passende verpakking in de fysieke en virtuele schappen te
beginnen en vervolgens als de consument meer met e-commerce vertrouwd is, met ingewikkelder producten komen."

Detailhandel Magazine, 1-12-2000

Branchevervaging in supermarkt zet door

Van onze redactie economie, februari 2000
UTRECHT - De branchevervaging in de supermarktsector zal eerder toe- dan afnemen,
verwacht het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De consument draagt daar
zelf een steentje aan bij. Uit recent onderzoek van het CBL blijkt dat 68 procent van de
Nederlanders het leuk vindt om telkens door nieuwe producten verrast te worden.
CBL-voonitter J. van den Broek zei dit vanmorgen in Utrecht tijdens de jaarlijkse persontmoeting. De supermarkt verkoopt
tegenwoordig boeken en zelfs mobiele telefoons en computers. Ook zonnebanken, hifi-sets, televisies, fietsen, magnetrons en
fitnessapparatuur zijn al gesignaleerd. ,,Superrnarkten verkopen meters waspoeder, waarom zouden ze dan geen wasmachines gaan
aanbieden?" aldus Van den Broek. ,,Wie weet zoeken we er over een paar jaar ook onze nieuwe keuken en badkamer uit."

De CBL-voonitter kijkt niet op van deze trend. ,,Er komen dagelijks vier miljoen mensen bij ons over de vloer. De supermarkt van
de toekomst wordt een soort pretpark: veel te beleven, voor elk wat wils."
Vooral jonge huishoudens zonder kinderen (75 procent) zijn te porren voor nieuwe producten op de levensmiddelenschappen. Uit
het CBL-ondenoek blijkt verder dat 36 procent van de consumenten vindt dat een koffiecomer het boodschappen doen leuker
maakt. Ruim 40 procent stelt een speelhoek voor kinderen op prijs. Kookdemonstraties en proeverijen in de superrnarkt zijn populair
bij 45 procent van de klanten.
De decembermaand is traditiegetrouw een drukke en belangrijke periode voor een supermarkt. In de week voor Kerst zet de sector
voor meer dan I miljard gulden om. Veel supermarkten zijn in die week's avonds ook na acht uur geopend. Ditjaar zijn met name
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wild en vis nog populairder dan vorig jaar. Verder is Japans eten in de mode. Het gemiddelde kerstdiner bestaat uit minimaal vier
gangen. Elke gang kent steeds vaker zijn eigen wijn.

Omzetrecord
Vorig jaar steeg de omzet van de Nederlandse supermarkten met 3,5 procent tot 45 ,5 miljard gulden. Het CBL rekent voor 1999 op
een omzetstijging van bijna 4 procent. Daarmee zouden de verkopen uitkomen op 47 miljard gulden, een nieuw record voor de
supermarkten.
De sector hoopt ook te profiteren van een feestelijke millenniumwisseling. Volgens eerder onderzoek van het CBL is de consument
van plan gemiddeld 188 gulden meer uit te geven dan vorigjaar. Dat betekent dat de supermarkten kunnen rekenen op een omzet
van 280 miljoen gulden, 100 miljoen meer dan bij een 'normale' jaarwisseling.
htto://www,refdag,nl

22-01-2006

Fast Moving Consumer Goods
Het aanbod van voedingsproducten wordt nog steeds gekenmerkt door een sterke groei waarmee de industrie probeert in te spelen op
de individualiserende consument. Ook aan de retailzijde staan de ontwikkelingen niet stil. Door verdergaande schaalvergroting is er
sprake van een sterke inkoopconcentratie. Nieuwe kanalen als shops bij benzine- en spoorwegstations zorgen enerzijds voor
additionele omzet, anderzijds kannibaliseren zij voor een dee! op het traditionele levensmiddelenkanaal. Branchevervaging zorgt er
voor dat producten een bredere distributie krijgen. Voorbeelden zijn CD's in het drog istcrijkanaa l en wellicht in de nabije toekomst
geneesmiddelen via de supermarkt of het postorderbedrijf.

htto://www,qfk.nl

5-2-2006

ICT en CE markt groeien naar elkaar toe
Wispelturige consument
Het is weer kersttijd, kadootjes, eindejaarsbonus, topseizoen voor de retail. De consument wil de donkere dagen wat opvrolijken,
gaat mee in de presentjes-hype rond Sinterklaas en Kerstmis en wordt gebombardeerd met acties, folders, e-mail en commercials
voor allerlei producten. Vee! daarvan is elektronica, want de chips zijn weer Sneller, slimmer en universeler geworden, de
connectiviteit is toegenomen en er lonken allerlei toepassingen zoals multiplayer games, intemet-telefonie (VoIP), mobiele
navigatie, productiviteitstoepassingen op de smartphone, MP3 functionaliteit op en in van alles en nog wat, webcams en
beveiligingsspul, multifunctionele digitale camera's, het is verwarrend. Er zijn allerlei trends en modes, maar de consument blijkt
vooral wispelturig, koopt vandaag het allerhipste, maar gaat morgen toch retro, wil flitsende vormgeving en dan weer klassieke
kwaliteitsuitstraling,

er

is

geen

peil

op

te

trekken.

Misschien dat de trendwatchers het allemaal begrijpen en kunnen duiden, de gewone retailer (en vakjoumalist) ziet vooral een niet
aflatende stroom nieuwe producten en diensten, steeds meer combinaties en convergentie, maar weinig houvast over wat nu precies
gaat scoren. Natuurlijk, mobiel, IT/CE convergentie en de invloed van de content-toppers (Potter/Ban van de Ring) is duidelijk, maar
hoe verklaar je nu dat HP, IBM en Dell zich allemaal aan het terugtrekken zijn uit de consumentenmarkt?
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Te duur

Het blijkt dat, vooral in de VS, de consumentenmarkt blijkbaar zo weinig perspectiefbiedt, dat de grote PC-makers zich de een na de
ander terugtrekken en zich vooral op de zakelijke en professionele markt richten. Nadat Dell zich via het internet naar de top heeft
gevochten zou je toch verwachten dat men nu de consument gaat uitmelken, want is directe levering niet veel voordeligCJ1 Blijkbaar
niet, want Dell kondigde aan zich meer op de zakelijke markt te gaan richten. Blijkbaar is ook al dat CE-spul op de Dell-website, de
MP3 spelers en platte schermen, toch niet rendabel. Komt dat omdat de conswnent te veel eisen stelt, te wispelturig is, te veel
service of garantie eist (en moet krijgen), pikt men de nabeltrucs (bait&switch) van Dell niet meer, willen impulskopers iets ook echt
zien, zijn de afleverkosten te zwaar, is het Jogistiek niet handig of kan men gewoon niet op tegen het model en de fysieke
distributiestructuur van bijvoorbeeld Mediamarkt en in de VS ketens als Best Buy? Die leveren al tang geen kale dozen meer, maar
proberen de klant ook service te verlenen, installatie, upgrades, preinstalled diensten en dat alles met OEM- ofhuismerken. Wat dat
betreft is het distributiemodel met fysieke lokaties en "winkelend" publiek overeind gebleven en komen de grenzen van e-tailing via
Internet misschien in zicht.

Verwarrende vervaging

Computers in de supcmiarkt, bruingoed neemt grijsgoed mee, platte TV' s via de PC-shop, VoIP-phones bij de fotozaak,
fotocamera's in de computer-retail, iPod-audio via Apple-stores, bet verschijnsel is niet nieuw. Je kunt het branchevervaging of
convergentie noemen, een feit is dat het steeds meer door elkaar heen loopt. Al in de Jaren Tachtig ging V&D dik in de computers,
Maurice de Hond zag toen al in dat de PC een echt conswnentenartikel zou worden en bedacht een hele clubformule met toen de
Headstart PC, die zelfs even in de VS succes had. We zijn er ondertussen wet aan gewend, ook de consument kijkt niet op van een
PC in de Aldi of ccn printer bij hct Kruidvat. Je kunt overal telefoonkaarten en inktcartridges kopen, printerpapier ligt bij de Hema,
muizen, keyboards en accessoires overal waar de rack-jobbers een plekje kunnen scoren. De traditionele audioproducten worden
vervangen door MP3-spelers, die je al bijna bij een paar pakken waspoeder als premiwn krijgt. DVD-spelers kosten minder dan 50
euro en je kunt er ook nog allerlei formaten mee afspelen, al beseft de consument nog niet goed dat de geluidskwaliteit van een CD
op zo'n DVD-speler onder de maat is.

Het Joopt allemaal door elkaar en dat is niet gemakkelijk voor bet kanaal. De traditionele verdeling in wit-, bruin-, grijsgoed gaat niet
meer op en wie te tang vasthoudt aan een historische formule, zoals fotoketen Kral, gaat onderuit. Mobiele telefonie kwam erbij,
werd we! opgepikt door de telefoonwinkels, maar niet door de computer-retail en ging een eigen leven leiden door de subsidiecultuur. Maar ook dat schuift weer terug in de mix van CE en ICT, zeker nu geavanceerde toepassingen als navigatie en Windowsintegratie meer IT-kennis vereisen.

Oude tegenstelling

Het is een bekend verhaal, met een tegenstelling die we in allerlei branches tegenkomen, namelijk die van grootschalige
prijsconcurrentie en kleinschalige service en toegevoegde waarde. Enerzijds gaan de dozenschuivers en grote discounters voor de
laagste prijs, aan de andere kant wit de vakhandel en de gespecialiseerde reseller z'n toegevoegde waarde toch omzetten in een
behoorlijke marge. Het is niet alleen de schaalgrootte en assortimentsbreedte, Dal wringt, zeker waar de technologie erg snel gaat.
De dynamiek van de markt lijkt wet steeds sneller te gaan, de koper raakt verwend en verwacht steeds iets nieuws. Producten
schuiven snel van de premium naar de massa-markt, het allernieuwste heeft (tegen een premiwnprijs) een houdbaarheid van een paar
maanden. Topmodellen mobieltjes houden bet 6, misschien 8 maanden vol, dan moet er een opvolger zijn. Zelfs waar knappe
marketing zoals van Apple met de iPod tot grote successen leidt, is er sprake van prijserosie, bet is moeilijk om een technologische
voorsprong te behouden. Apple koos wat dat betreft voor een stijl-aanpak, waarbij vorm en image dan de toegevoegde waarde
blijven en de marge langer overeind blijft. Maar een antler verkoopsuccess, de TomTom, blijkt al relatief snel in prijs te moeten
zakken, er komt concurrentie en men komt dan ook zelf maar met een wat eenvoudiger en vooral goedkopere uitvoering van de Go
unit.
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VoIP is nu nog een specialisme, maar als het aan Skype ligt gaan we allemaal telefoneren via het Internet. Versatel doet ook z'n best
en de KPN is er klaar voor, maar wil nog even z'n vaste lijnen uitnutten. De PC is inderdaad een massa-artikel geworden.

Electronica, computers, draadloos, mobiel, overleven in de retail van digitale producten is niet eenvoudig. Tien jaar geleden zag de
markt er nog lekker simpel uit, voor de computerzaak ging het om PC's, printers, standaard software en aanverwante artikelen.
Misschien

een netwerkje

of een database,

maar de

gemiddelde particulier vroeg

niet

meer en

niet minder.

Tegenwoordig is er veel meer te koop, maar weet de klant, via Internet en de media, veel meer en lijkt wel wispelturiger. Geen
nieuwe PC maar een iPod, geen laptop maar een PDA met telefoon, het is voor veel dealers en retailers moeilijk in te schatten wat de
klant wil, in welke prijsklasse, met hoeveel toegevoegde waarde of service.

Retro-marketing

Is bet onzin om het merk Commodore te doen herleven? De Retro-Marketing goeroe's zweren bij die oude merken en ikonen, de
oude Amiga was loch een cult-machine, er zijn nog steeds audiofielen die de AtariST gebruiken, waarom zou retro alleen bij auto's
en meubelen aanslaan. Ook qua software zie je dat hele oude games (in een nieuwe classics packaging) weer verkocht kunnen
worden, dat MSX in Japan nog steeds leeft en dat dat hele oude Commodore Basic ook nog wel eens opgerakeld wordt, voor het
programmeren

van

kleine

schermpjes

met

weinig

geheugen

was

bet

ideaal.

Retro marketing is een duidelijke trend, zeker qua vormgeving en wat is er mooier dan een qua uiterlijk originele IBM PC met van
die 5,25 inch diskdrives, maar binnenin een supersnelle gamesbak? De computer retailer moet meegaan met de markt, en bet is
duidelijk dat zeker de komende kerst er heel veel convergentiespul, dus platte schermen, digitale camera's, draadloos en
mediacenters gevraagd gaat worden. Maar wat is nieuw, hot, heeft de juiste prijs en image. Moeilijk, in dit nummer van Dealer-Info
veel informatie, rnaar het zal voor een deel ook atbangen van de promotie en hoe goed de distributeurs hun klanten gaan bijstaan in
de juiste inkoop, want dat je in het impulskoop-kerstseizoen de spullen wel in de etalage en in de winkel moet hebben staan, is een
duidelijke

zaak.

De nieuwe Consumer Electronics trends en producten zijn dus ook zeker voor de computer-retail van belang. Een klein voorbeeld:
een DVD-speler verkopen is onzin, die dingen staan bij de Aldi, maar een DVD-speler met beamer en speakers, en een ingang voor
het PC-beeldsignaal, dat vraagt meer uitleg, maar spreekt de klant ook makkelijker aan. Kortom, bet gaat niet alleen om bet product
maar ook om hoe de dealer en de retailer het kunnen verkopen.

http://www .dealerinfo.nl

5-2-2006

Winkels bieden steeds vaker 'vreemde' producten aan. Energie bij de HEMA, leningen bij
Kruidvat en meeneemmaaltijden bij I kea: waar ligt de grens?
Recent nog cen reclamefolder van Kruidvat gez ien? Wie hem lcest, va lt van de ene vcrbaz ing in de anderc . Op de voo rpag ina staan
gecn aanb icdingen meer voor tandpasta of shampoo, 111aar prijst de drogisterijketen laptops en cligitale camera ' s aan. Voor tanclpasta
is pas achtcrin de fo lder plaats.

Niel alleen Kruidvat gaat steeds verder met bet verkopen van artikelen die niets met zijn eigenlijke business te maken hebben.
Branchevervaging ofbranchevervreemding, zoals economen bet verschijnsel noemen, is aan de orde van de dag in winkels. De oogst
van vorige maand: HEMA maakte bekend elektriciteit te gaan verkopen, Ikea stort zich op kant-en-klaarmaaltijden. Maar Kruidvat
spant de kroon: bet voegde geldleningen toe aan zijn assortiment, plus een serie boeken over filosofie.
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Het is niet nieuw dat winkels een steeds breder assortiment voeren. Maar sinds vier, vijf jaar neemt het fenomeen wel ongekende
vormen aan, erkent Jilrgen Schreiber, directeur van de Europese tak van A.S. Watson, in Nederland eigenaar van onder meer
Kruidvat, ICI Paris XL en Trekpleister
www.elseyjer.nl 12-02-2006

Meer branchevervaging supers
In Nederland is steeds meer branchevervaging waar te nemen. Langzaam maar zeker reserveren supermarkten vaste meters voor
non-foodartikelen. Lange tijd waren de supers door de geringe vierkante meters gebonden aan een select aanbod. Nu de gemiddelde
super meer vloeroppervlakte telt, komen steeds meer formules met non-foodartikelen.

"De supermarkt telt gemiddeld zestig tot tachtig productgroepen. Als je die traditionele groepen in de supermarkt plaatst, ben je
ongeveer 1300

a 1400 meter kwijt. Maar supermarktorganisaties bouwen nu winkels van 2500 tot 4000 vierkante meter, zoals AH

XL en Lekker&Laag Superstore. Dan heb je ineens ruimte over. Die wordt ingevuld met non-food. Vaak food-gcrclatccrd, zoa ls
scrvies en pannen". zegt supermarktkcnncr l:.rik I lcmmcs.

Volgens Hemmes heeft Aldi een bepalende rol gespeelt in de branchevervaging van de supermarktwereld. De consument past
gemakkelijk de routine aan op deze branchevervaging. Vroeger gingen mensen bijvoorbeeld voor wijn nog naar een slijter. De
Duitse discounters hebben wekelijks een antler non-food aanbod waardoor het assortiment werkt als een belangrijke traffic builder.
"Aldi

gaat

nu

nog

een

stap

verder.

In

Duitsland

is

het

inmiddels

de

grootste

computerverkoper".

Distrifood, 24-03-2006

Super euro
Frank van Dongen - 27 september 2004, 08 :30
Volgens onderzoek van een grote, Nederlandse krant staat het prijspeil in de supermarkten in Nederland onder het niveau van v66r
de invoering van de munt. Dit houdt in dat de prijzen na een stijging door de euro-conversie weer zijn gedaald.

Nog belangrijker is dat ze zelfs onder de inflatiecorrectie van de afgelopen jaren zitten. Kortom, de marges - lees: winsten van de supermarkten zijn flink gekelderd. Dit is leuk voor consumenten, maar niet voor beleggers.
Ats ik bij een fonds als Ahold ook nog besef dat het bedrag dat de onderneming kwijt is aan advocaatkosten substantieel
hoger is danjaren geleden, dan krijg ik niet het idee dat ik momenteel gillend de supermarktaandelen in moet.

Branchevervaging
Tcgcnwoordig koopt

LI

ecn bock van Louis CoL1pcrus bij !let Kruid\'(/f, net als

LIW

IL1idsprekers, video, dvd en nog vcle anden:

hcbbcdingcntjcs. Dit heet branchevervaging. Niet alleen de elektronica- en boekenwinkels hebben met dit fenomeen te maken. De
SLlpcrmarkt vcrkoopt kleding en mobicltjcs en

LI

kLlnt er zelfs verzckcringen afslL1itcn.

Over verzekeraars gesproken, vorige week stelde ik al de vraag of zij geen last hebben van al die orkanen. Ja hoor, vorige
week al bleek Swiss half weggewaaid en dit weekend kwam orkaan Jeanne daar nog bij. Terug naar branchevervaging, want
doordat iedereen elkaar leukste producten (lees: meest winstgevende) verkoopt, ontstaat prijsdruk.
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Ik zie het al bij de kledingzaken, maar ook bij de supermarkten. Het bekendste voorbeeld is wellicht Laurus: hoe een goed
idee verkeerd kan uitpakken.
www.iex.ni

22-01-2006

Consument wordt de dupe van concurrentie voor speciaalzaak
De speciaalzaken hebben te lijden onder de acties van supermarkten, pompstations en drogisterijen. Volgens de Nationale
Winkelraad leidt branchevervaging tot het verdwijnen van speciaalzaken. Yolgens W. van Teeseling van de Nationale Winkelraad
wordt de consument uiteindelijk de dupe. In het Financieele Dagblad zegt hij echter te verwachten dat het nog jaren duurt voor de
consument doorkrijgt wat de gevolgen van de liberale markthandel en de branchevervaging zijn. I let aanb icden van CD's bij de
drogist en boeketten bloemen bij de supennarkt leidt uiteindelijk tot verschra ling van het assortiment en hogere prijzen voor speciale
producten.
http: //meltinqpot.fortunecity.com

22-01-2006

Marketing: Handeltjes wegkapen
Winkels bieden steeds vaker 'vreemde' producten aan. Energie b/j de HEMA, /eningen bij
Kruidvat en meeneemmaaltijden bij Ikea: waar ligt de grens?
Recent nog een reclarnefolder van Kruidvat gezien? Wie hem leest, valt van de ene verbazing in de andere. Op de voorpagina staan
geen aanbiedingen meer voor tandpasta of shampoo, maar prijst de drogisterijketen laptops en digitale camera's aan. Voor tandpasta
is pas achterin de folder plaats.
Niet alleen Kruidvat gaat steeds verder met het verkopen van artikelen die niets met zijn eigenlijke business te maken hebben.
Branchevervaging ofbranchevervreemding, zoals economen bet verschijnsel noemen, is aan de orde van de dag in winkels. De oogst
van vorige maand: HEMA maakte bekend elektriciteit te gaan verkopen, Ikea stort zich op kant-en-klaarmaaltijden. Maar Kruidvat
spant de kroon: het voegde geldleningen toe aan zijn assortiment, plus een serie boeken over filosofie.

www.elsevier.ni

22-01-2006

Kruidvat
Drogisterijkcten Kruidvat gaat - na persoonlijkc lcningcn - ook doorlopcnd krediet en vcrzekeringen aanbieden . Kruidvat (700
winkels) besloot tot deze verdere branchevervaging vanwege de verkoop van consumptief krediet, waarmee inmiddels een
marktaandeel van 2% zou zijn opgebouwd. De keten verwacht met de verkoop van particuliere schadeverzekeringen een soortgelijk
marktaandeel te kunnen veroveren.

Het besluit van de drogisterijketen is opvallend, temeer omdat eerdere soortgelijke initiatieven een zachte dood zijn gestorven. In de
laatste zevenjaar hebben diverse verzekeraars in sarnenwerking met uiteenlopende retailbedrijven geprobeerd om

financi~le

diensten

afte zetten. Geove, Ohra en de inmiddels in De Amersfoortse gelntegreerde aov-verzekeraar Fundum gingen in zee met groothandel
Makro, Sterpolis deed het met kledingzaak C&A, Aegon zag het wel zitten in 'grootgrutter' Albert Heijn, FBTO probeerde het met
supermarktketen ClOOO, AXA betuigde zijn liefde voor de pompstations van Shell, de Rabobank omarmde Plusmarkt en meer
recentelijk

hield

London

het

op

postorderbedrijf

Wehkamp.

Al deze 'easy-financeprojecten' brachten niet wat de initiatiefnemers vooraf ervan hadden verwacht. Feitelijk )open er nu nog twee
initiatieven: de verkoop van verzekeringen en consumptief krediet door Hema en V&D, in samenwerking met Proteq, respectievelijk
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London. Critici beweren dat ook deze initiatieven nauwelijks succesvol zijn. "De verzekeringsproducten die Hema aanbiedt, leiden
een marginaal bestaan", stelde onderzoeksbureau Gfk begin dit jaar nog vast.
Het besluit van Kruidvat lijkt daarom meer te zijn ingegeven door 'wishfull thinking' dan door tastbare verkoopcijfers. Nederlandse
consumenten zien over het algemeen weinig heil in de aankoop van financii!le producten over de winkelbalie. De sluiting van de
V&D-balies eind 2004 en meer recent de opheffing van BIJFinance, de adviesformule van de Bijenkorf die het nooit verder bracht
dan een vestiging, zijn daarvan duidelijke bewijzen. Maar ook in het meenemen van productfolders uit winkelschappen is slechts een
procent van de consumenten omwille van het gemak echt geinteresseerd, zo blijkt uit marktonderzoek.

Goed beschouwd, heeft het aanbieden van productfolders in warenhuizen en supermarkten ook niets van doen met de verkoop van
financii!le producten. Klanten kunnen zich !outer daardoor laten informeren, maar blijven voor vragen, adviezen en transacties
aangewezen op aanbieders zelf. Kruidvat werpt zelfs alle verantwoordelijkheid bij voorbaat van zich. De drogisterijketen wil zich
niet branden aan eventuele aansprakelijkheidsclaims.
Verkoop van verzekeringen via retail-bedrijven is vooralsnog een illusie. Zelfs Hema, dat vorig jaar 20.000 polissen zou hebben
verkocht, erkent dat tweederde van haar productie niet via geretoumeerde antwoordcoupons is binnengekomen, maar via ... internet.
En dat is aannemelijker. Vriend en vijand zijn het er over eens dat 60% van de nieuwe productie in particuliere schadeverzekeringen
via internet wordt gesloten. Niet voor niets geven erkende direct-writers als Ohra, FBTO en Centraal Beheer geen productiecijfers
vrij van hun (intemet)verkoop. Om succesvol te kunnen blijven concurreren in de particuliere schadernarkt, is elke euro gei'nvesteerd
in internet daarom profijtelijker dan in supermarkten en warenhuizen.

Wim Abrahamse
http://www.amweb.nl

25-01-2006

Kruidvat breidt uit en diversificeert
Drogisterij Kruidvat diversifieert zijn activiteiten steeds verder. Onder de naam Kruidvat Finance gaat het bedrijf nu ook leningen
verstrekken aan consumenten. Als dit een succes wordt, zal Kruidvat in de toekomst nog meer financiele diensten gaan verlenen. De
drogisterij verkoopt overigens al veel [anger branchevreemde producten, zoal s cd' s. dvd' s en mobic lc tcl cf'oo ns, maar ook
zccftlrukkcn \an 1lerman Brood. wijn . tattoo-ki ts en 7clfs seksarti kc lcn. Deze drang naar diversificatie, in een tijd dat veel andere
bedrijven zichjuist beperken tot hun kemactiviteiten, maakt Kruidvat ' tot de koning van de branchevervaging' , zo stelt Bert Keizer,
retaildeskundige bij CapGemini: ' Kruidvat is bekend bij jong en oud, bij oude en nieuwe Nederlanders. Mede daardoor kunnen ze
het zich veroorloven om heel veel naast hun kemactiviteiten te proberen. ' Niet alleen het assortiment van Kruidvat breidt uit, dit geldt
ook voor het aantal vestigingen van de drogisterijketen. In 2002 waren er in Nederland zo'n 500 vestigingen, inmiddels zijn dater
700. Jurgen Schreiber, algemeen directeur van moederbedrijf A.S. Watson, verwacht dater zowel in 2005 als in 2006 zo' n 100
nieuwe Kruidvat-winkels geopend zullen worden.

http://www .rokbnet.n!

23-07-2005
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ARTIKELEN UIT DE FINANCIELE TELEGRAAF (25 mei 2004)

R.O.- beleid grote winkels: Spruitjeslucht

Via het nieuwe roimtelijke beleid van de voortvarende minister Dekker van Vrom krijgen provincies en gemeenten meer vrijheid bij
het invullen van hun grondgebied. Sommige gemeenten echter, laten zich in hun roimtelijke beleid te veel leiden door plaatselijke
deelbelangen. Provincies moeten zich op dat punt veel meer doen gelden, dat is immers hun fanctie. Consumenten die graag
winkelen in grote winkels hebben daar recht op, dat geldt ook voor consumenten die graag fanshoppen in kleinere winkels in oude
centra.

Al jaren voeren provincies en gemeenten strijd tegen de vestiging van grote winkels aan de rand (periferie) van steden en
dorpen. Dit verzet komt voort uit een achterhaalde angst voor weidewinkels, zoals u die veel in Frankrijk tegenkomt. Alleen
bouwmarkten, meubelzaken, Ikea's en Makro's mochten zich we! op industrieterreinen en meubelboulevards vestigen. Grote
winkels hebben een oppervlakte van minstens 1500 tot 3000 vierkante meters. En, die laten zich bezwaarlijk plaatsen in
stadscentra. Ook verkopen zij producten, zoals meubels, tv-toestellen, audio en computers waarmee de koper niet in de bus of
tram of met de fiets naar huis kan. Voor dat transport is men aangewezen op de auto. Oat geldt ook voor (werkende) partners
die eerunaal per een of twee weken hun inkopen willen doen bij een grote supermarkt. Zij doen dat liever efficient per auto,
dan dat zij al die volle tassen over straat zeulen. Voor de kleinere boodschappen en andere speciale aankopen weten zij meer
in hun buurt of in het centrum van hun gemeente de andere winkels goed te vinden. Dan zijn er nog de toeristische bezoekers
van gemeentelijke centra die velerlei winkeltjes zoeken om te funshoppen. Dus zou ik zeggen laat de funshoppers in de
centra hun inkopen doen en geef de gehaaste consumenten de ruimte om efficient hun inkopen in te slaan en per auto naar
huis te brengen. Dan is iedereen tevreden: de consument, de grote en de kleine winkelier. De nieuwe nota Ruimte van de
regering geeft aan dater een vrije vestiging van winkels en bedrijven moet komen. De praktijk staat daar haaks op. Vorige
week stuurde de Kamer van Koophandel Utrecht nog een brandbriefnaar de Provinciale Staten van Utrecht om te voorkomen
dat er een verbod komt op winkels groter dan 1500 vierkante meters. Utrecht wil door het tegengaan van grote winkels de
plaatselijke middenstand van dorpen en steden beschermen.

Deze misvatting kom ik in de praktijk vaker tegen. Bijvoorbeeld in Zierikzee, Amsterdam-Osdorp, Deventer en Heerlen.
Middenstanders zijn snel huiverig voor veranderingen in hun winkels en in het consumentengedrag. Dat kan best, maar de politiek
dient te accepteren dat de consument verandert en dat grote en kleine winkels daarop moeten inspelen.

lk heh begrepen dat gebruikers van perifere detailvestigingen (pvd's) en grootschalige detailvestigingen (gdv's) zich hebben
gebundeld in een pdv/gdv-platform. Dit platform (pdv.gdv@tiscali.nl) heeft tot taak om overheden te overtuigen dat grote winkels
aan de randen van gemeenten ook goed zijn voor de plaatselijke middenstand en consumenten uit de regio naar gemeenten trekken.
Daarmee blijven geldstromen in die gemeenten in plaats van dat dit geld wegstroomt naar andere regio's. De hedendaagse consument
is immers mobiel en vindt zijn/haar weg toch wel.

Volgens mij moet er een einde komen aan het betuttelen van consument en winkeliers door op het laagste niveau te bepalen welke
producten we! en niet in een bepaalde winkel verkocht kunnen worden. In elke supermarkt kan ik tegenwoordig computers, kleren en
servies kopen naast de gebruikelijke levensmiddelen. Dus voor branchevervaging hoeft niemand meer bang te zijn, die bestaat al.
Tot slot wijs ik op het mooiste voorbeeld van inspelen op de wens van de consument. Bezoek eens de Maxis bij Muiden (NH), waar
op het voormalige terrein van de Praxis een verzarneling grootwinkelbedrijven is neergestreken met voldoende parkeerplaatsen.

TU I e technische universiteit eindhoven

94

Regelmatig staan er files voor deze snelwegafslag omdat velen naar de Maxis willen om te winkelen en dat zonder de ruimtelijke
spruitjeslucht uit vervlogenjaren.

Supermarkt stunt met vliegreizen
Dirk van den Broek gaat zijn klantcn vanaf maandag zeer goedkope vliegreizcn aanbieden . I-let supennarktconcem hceft daarvoor
15 .000 tickets ingekocht bij de Duitse prijsvcchter Air Berlin. I let gaat om vouchers van 29 euro, inclusicf belasting en toeslagen ,
voor rechtstreekse retourvluchtcn vanaf Sehiphol naar Berlijn en Mallorca. Via de luchthavens in Munster en Dusscldorf zijn onder
meer

ook

Barcelona,

Milaan ,

Rome,

Wenen

en

Londen

als

bestemming

mogelijk.

,,We richten in de Dirk van den Broekwinkels speciale kassa's in waar de vouchers gekocht kunnen worden. De klanten kunnen
vervolgens bij D-reizen, via internet ofbij een van de winkels, de vlucht boeken", aldus woensdag D. van den Broek, een van de
eigenaars van het concern.

De tickets zijn voor vluchten tot 30 april en moeten voor eind november zijn omgezet in een definitieve boeking. D-reizen is een
dochteronderneming van het supennarktconcern.

Van den Broek: ,,Vliegreizen zijn voor ons niet nieuw. We zijn daar 35 jaar geleden al mee begonnen bij grote sportevenementen.
We hebben in de jaren zestig supporters van Feyenoord nog naar Lissabon gevlogen voor de Europacupwedstrijd tegen Benfica."

Medewerkers hebben geen recht om van de stuntacties gebruik te maken en het totaal aantal vouchers per klant is maximaal acht.
Bovendien zijn de bonnen niet te koop bij de andere winkels van Van den Broek, Bas van der Heijden en Digros. ,,We willen
voorkomen dat klanten worden teleurgesteld. Als het een succes is, gaan we een dergelijke actie mogelijk ook opzetten voor
rechtstreekse vluchten naar New York."

Air Berlin is de derde lageprijsvlieger van Europa. Het gaat om tickets die bij deze onderneming 99 euro kosten. De dagelijkse
verbinding tussen Amsterdam en Mallorca begint in november. Mallorca is een belangrijk knooppunt. Vanaf de luchthaven op dit
eiland kunnen passagiers doorvliegen naar populaire zonbestemmingen in Spanje en Portugal, zoals Faro, Alicante en Malaga.

APN 12-10-2005
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Enkele actie-reclames (AH en Aldi)

HUISHOUD
Q

S8eco Vienna koffiezetapparut

· Voor llet maken van espresso, koffe en cappuccino
• Regel>are koffiemolen met een ventelloare mHlfjnheid van de
bonen

· Afneembaar waterreservoir van 1.7 lier
• hcbsief opsdluimsysteem voor heerllke cappuccino
· Uigerust met een pompdruk van 15 Bar

OPzOP
~

Per stuk

289.00

0 121

llobiel Prepaid+ Abtel OT..ft57
• lnc:Usief 5.00 beltegoed
• l<leurenscherm

. Polyfone rilgtoneo
· Games en lrffunc:tie

OPaOP
Per set"

0

a

liter 2.39

Q

+.-+& 4:-96 3.59

Cl.

29.95

49:95

RdJijr1 -sveruchter
AJle v atianteit
2 !lessen 750 in naar keuze

O Hewlett Packard cartridges
Diverse vansnten
lijv.: 56 zwart

Perstut

21 .99

Ariel wumiddd
Oiver5e •Jarianten
Bijv.: colllr vbeibaar
Fies 3 liler
~2.66

er..

9:8& 7.99

"Voor deze aanbieclPg geklt: maximHI 1 pakket per ldaot

vanaf 31 mei in uw ALOl-markt

penlm 1399.-

penlllk 99.99

per aid! 19.99

perpa.-18.99 .

pentm 14.99

"~

ltolferltan

pecsldl 12.99

• 2 Rontv111Slllen
kolllebelutra

persluk 9.99
•~en

parstull 9.99

• Sladsgids

pentllk 6.4~

perstull 9.99
•E{etfll.lldellalje

•

blmalri
op al9Clte

----

4.J f-........
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Appendix IV Filiaalbedrijven in aantal en grootte
Formute

Aantat wlnketa

Wlnkelvtoeroppervtak·

Albert Heijn

670

780.489

Gamma
C1000

149
469

429.161
406.452

lntratuin

54

401 .852

Suoerdeboer
Praxis

393
110

364.609
343.584

V&D warenhuis
Edah

60
285

310.694
289.668

Hema

275

278.875

Karwei
Blokker

97
545

248.614
226.596

Ikea

12

220.345

Aldi mark!
Leen Bakker

397
92

216.655
208.212

Kwantum
Plus

86
217

199.719
163.536

Kruidvat

571

158.131

Lidl
Groenrijk

220
52

158.124
148.939

C&A

104

148.194

(Opperv/akte winkelvloer naar filiaalbedrijf(grootste 20), Bron: Locatus 2005)
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Appendix V Analyse case Maaswijk 2001 - 2006 Mutatie
Maaswijk

Huurprijs
m"2 per unit
Winkelier

Branche

2001

2006 (in fl.)

Rabobank

bank/ geldwissel

16

16

Vendex food groep bv

supermarkt

572

572

zeeman

kleding en textiel

264

264

Ca con

kapsalon

87

87

marijke's diervoeding

dierspeciaalzaak

78

78

delikaas

kaasspeciaalzaak

multishopboden france

37
137

gemakswinkel

37
137

blokker-marskramer

huishoudelijk

375

375

Kruidvat

drogisterij

225

225

1384

1384

95
187

95
187

95

-

laurus nv

supermarkt

mitra

slijterij

per

m"2

lucky city

chinees I indisch

briel

reisbureau

voskamp maaswijk

bakkerij/ brood

111

111

nuijten

slagerij

134

134

2001

2006

aardappelen,
kootte

groente en fr.

134

134

boorsma & rapmund

optiek I optician

111

111
95

bloemsierkunst waarde

bloemen en planten

95

video vision

videoth eek

92

-

vof greijda

snackbar

95

95

Mutaties
Lidl Nederland

supermarkt

572

Neckerman

reisbureau

95

Movie max

videotheek

92

Totaal gemiddeld

TU/e technische universiteit eindhoven

4324

98

Appendix VI Analyse case Maaswijk 2006 - 2007 Renovatie
Maaswljk

Na

m"2 per unit

Huurprljs per m"2

renovatle

(2007)
m•2

Winkelier

Branche

Rabobank

bank/ geldwissel

2001

2006

16

16

(in fl.)

2001

2006

Branche

per Huurprijs
perm•2

unit

Vendex food groep
bv

superrnarkt

572

-

zeeman

kleding en textiel

264

264

372

Cacon

kapsalon

87

87

87

marijke's
dlervoedlng

dierspeciaalzaak

78

78

116

delikaas

kaasspeciaalzaak

37

37

35

gemakswinkel

137

137

147
506

multishopboden
trance
blokkermarskramer

huishoudelijk

375

375

Kruidvat

drogisterij

225

225

340

laurus nv

supermarkt

1384

1384

1678

mitra

slijterij

lucky city

chinees I indisch

brlel

reisbureau

voskamp maaswijk

bakkerij/ brood

nuijten

rapmund

95
169

95

-

(weer toegevoegd)

95

111

112

134

134

112

en fr.

134

134

106

optiek I opticien

111

111

111
57

slagerij

kootte

95
187

111

aardappelen,

boorsma

95
187

groente

&

bloemsierkunst
waarde

bloemen en planten

95

95

video vision

videotheek

92

-

vof greijda

snackbar

95

95

95

Mutatles
Superrnarkt

Lidl Nederland

superrnarkt

Neckerman

reisbureau

95

Movie max

videotheek

92

Totaal gemiddeld

4324

4324

videotheek

128

leegstand

49

vlaaienshop

79

leegstand

95

leegstand

133

fietsenhandel

184

visspeciaalzaak

Totaal gemiddeld

TU Ie technische universiteit eindhoven

1001

54

5956

99

Appendix VII Analyse case Velserbroek 2001 - 2006 Mutatie
Velserbroek
Huurprijs per m•2

m"2 per unit
Branche

2001

2006

visspecialist

88

135

kaasspecialist

88

88

stomerij /was

88

88

optician

140
132

132

alectronica

259

-

makelaardij

169

282
293

maaltijdverstekkingsservice

kleding en textial

293
117

-

bloeman en planten

207

207

speelgoed

148

148

89

89
1389

supermarkten

1389

optiek I optician

122

122

foto,-film

145

145

sportartikelen

115

115

geluid- beeld

85

kapsalon

152

85
152

woningtextiel

152

152

bar /cafe

135

videotheek

129

133

pizzeria I italie

281
101

-

slagerij

132

132

aardappelen, groente,- fruit

132

132

bar I cafe

119

119

hulshoudelijke artikelen

341

406
227

chinees - indisch

207

bank I geldwissel

163

bank I geldwissel

229

229

kapsalon

143

143

schoenen - lederwaren

30

30

boeken en tijdschriften

218

218

81

81

dierenspeciaalzaak

178

178

drogisterij

246

246

1442

1591

supermarkten

2006

2001

2004

-

kleding, kinderen

reisbureau

2001

-

zoerwaran

slijtarij

(in fl.)

V/oerproductivitait:Strabo ondarz.

slijterij

131

-

bakkerij I brood

236

236

Mutatles

36

slijterij
drogisterij
oosters eten

259
117

zonnebankstudio

135

bar I cafe

281
101

geschenkartlkelen

TU /e technische universiteit eindhoven

100

TU Ie technische universiteit eindhoven

101

Appendix VIII Analyse case Sterrenburg 2001 - 2006 Mutatie
Sterrenburg

Huurprljs per

mA2

mA2perunit
Branche
huishoudelijk

2001

2006

537

537

bar cafe restaurant

217

-

textiel huishoudens

326

326

warenhulzen
supermarkt

606

606

1099

1099

135

drogisterij

157

gereedschappen

157

-

kleding dames

177

177

schoenen dames

176

176

lingerie

127

127

kleding

205

205

delicatessen

157

157

bank geldwlssel

157

157

slijterij

157

foto film en video

157

157
157

dierenspeciaalzaak

146

146

53

53

schoenen lederwaren

27

27

2144

2144

vlaaienshop

50

50

croissanterie

63

-

157

157

bakkerij brood

104

104

aardappelen groente en fruit

104

104

slagerij

104

104

zoetwaren

157
208

157
208

poelier en wild

52

52

kleding dames

184

kledlng dames

261

261

luwelier goud

104

104

drogisterij

254
92

254
92

speelgoed

192

192

verlichting

142

woningtextiel

333

auto assessoires

186

186

sportartikelen

145

145

wit en brulngoed

optiek optician

stomerij wasseretten

49

-

333

-

geschenkartikkelen

102

bank geldwissel

158

-

166

kapsalon

166

Leegstand

241

-

assurantiekantoor

239

239

bank geldwissel

500

500

TU /e technische universiteit eindhoven

2006

157

visdetailhandel

boeken en tijdschiften

2001

-

bloemen en planten

supermarkt

(in fl.)

102

80

80

restaurant cafe

123

123

vldeotheek

370

-

47

47

zonnebankstudio

huishoudelijk
reisbureau

110

110

restcategorie

200

200

chinees indisch

318

-

postkantoor

225

255

Leegstand

346

Mutatles
cafe bar eetcafe

110

optiek optician

135

croissanterie
kleding dames

63
184

chinees lndisch

518

kleding dames

241
22

bank geldwissel

98
370

sportartikelen
vldeotheek

8

bank geldwissel

157

boeken en tijdschiften
snackbar cafetaria

144

drogisterij

260

foto film en video

142
Totaal

TU/e technische universiteiteindhoven

13083

13083

103

Appendix IX Analyse case Schelfhorst 2001 - 2006 Mutatie
Schelfhorst

mA2perunit
huurder

Branche

zeeman

textiel huishoudelijk

2001

Huurprijs per mA2
2006 (in fl.)

330

330

216

216

2001

2006

bakkerij
hospers

brood

salon bas

kapsalon

edah

supermar1den

reinerink kamerplanten

bloemen en planten

blokker

huishoudelijk

g.h. ensink stoppel

dames

walk in shop

gemengde branches

72

72

1872

1872

48

48

360

360

kleding

hayko schoen sleutel

schoenen lederwaren

linderman

slagerij

sns bank overijsel

bank geldwissel

c1000

supermarkten

72

72

180

180

36

36

108

108

0
1886

1886

kleding

-

winkeltje

dames

36

annink

kaasspeciaalzaak

72

-

greenshop bruggeman

aardappelen groente en fruit

95

95

klaster

zoetwaren

43

43

rabobank

bank geldwissel

288

288

chinees spec. rest

chinees indlsch

233

cafe de burcht

bar cafe restaurant

79

-

cafetaria de schelfhorst

cafe

66

66

mjj bouhuis

optiek optician

68

gall gall

slijterij drankenhandel

72

-

dynadro bv

drogisterij

268

268

sns bank

pinautomaat

snackbar

leegstand

12

12

110

215

Mu tat/es
kleding
dagger

dames

36

delivers huuskens

delikatessen kaasspceciaalzaak

72

nieuwenhoven

slijterij drankenhandel

videoland almelo

videotheek

72
110

chistiaans

bar cafe restaurant

69

vol mb opliek

optiek opticien

96

6622

TU Ie technische universiteit eindhoven

6622

104

Appendix X-A Nieuwe centra versus oude
Nieuwe
wijkwinkelcentra
Parkwljk Utrecht

Vlnkhulzen Gronlngen
metrage

Fotcr, film- en videoartiketen

94

Getaewoud Nleuw·Vennep
metrage

Fob-, film- en videoartikelen

metrage

79

Supermar1<1

1011

Supermarl<t

1547

Supermarl<t

1055

Supermar1<1

2261

Supermar1<1

2726

Supermerl<t

2159

Drogisterij I parfumerie

372

Drogisterij I parfumerie

381

Droglstertj I parfumerte

313

Apotheek

272

Apotheek

197

Snackbar,Cafetaria,Automatlek

179

Snackbar,Cafetarta,Automatiek

148

Bar I Cafe I Eetcafe I Bistro

176

Bar I Cafe I Eetcafe I Bistro

189

Snackbar,Cafetaria,Automatlek

113

Reisbureau (incl ANWB, VIN)

87

Reisbureau (incl ANWB , VIN)

Drogisterij I parfumerle

317

89

Boeken en tijdschriften

180

Kantoorartikelen en boekhandel

149

Boeken en tijdschriflen

184

Optiek I optician

122

Optiek I optician

100

Optiek I optician

110

IJssalon

99

Bakkerij I Brood en banket

62

Bakkerij I Brood en banket

Slijterij I Drankenhandel

127

Slijterij I Drankenhandel

Kleding, dames, heren, kinder

116

Chinees- lndisch restaurant

182

Chinees- lndisch restaurant

283

Huishoudelijke artikelen alg.

479

Huishoudelijke artikelen alg.

452

Huishoudelljke artikelen alg.

441

Kapsalon

113

Kapsalon

145

Kapsalon

151

Kapsalon

124
Textlel, huishoudartikelen

317

Textiel, huishoudartikelen

37

IJssalon

75
170

Bakkerij I Brood en banket

103

Slijterij I Drankenhandel

127

78

Kleding kinder

191

82

Won lngtextiel,tapljten ,gordijn

Bloemen en planten
totaal oppervlak

61
5488

Schoenen- lederreparatie, hakk

Bloemen en planten

178

Slagerij

178

43

Slagerij

112

Stomerij I wasserij

112

Bank I Geldwisselkantoor

15

Bank I Geldwisselkantoor

10

Bank I Geldwisselkantoor

9

Dierenspeciaalzaak DIBEVO

120

Dierenspeclaalzaak DIBEVO

Videotheek I verhuur geluidsdr

168

Videotheek I verhuur geluidsdr

153

Woningdecoratle,acc.,kleinmbl

111

Medische en orthopedlsche art.

120

totaal opperv1ak

7859

89

75

Kaasspaciaalzaak

179

Speelgoed

Tu Ie technische universiteit eindhoven

105

Delicatessen I Kaas noten wijn

103

Restcategorie: overigen

337
103

Pizzetia, ltallaans restaurant
totaal oppervlak

TU Ie technische universiteit eindhoven

106

7493

Appendix X-B Nieuwe centra versus oude
Ou de
wijkwinkelcentra
Maaswijk

Schelfhorst

Velserbroek

metrage

metrage

metrage
Iota,- film

145

supermarkt

572

supermarkten

1886

supermarkten

1389

supermar1<t

1384

supennarkten

1872

supermarkten

1442

drogisterij

225

snack.bar

95

reisbureau

drogisterij

268

drogisterij

246

bar caf0 restaurant

96

bar /cafe

135

snackbar cafe

66

bar I cafa

119

95

reisbureau
boeken en tijdschriften

optiek I optician

111

111

bakkerij/ brood
slijterij

95

kleding en textiel

264

chinees I indisch

187

huishoudelijk

375

kapsalon

87

bloemen en planten

95

134

slagerij

optiek optician

96

bakkerij brood

216

slijterij drankenhandel

72

kleding dames

108

huishoudelijk

360

kapsalon

72

optician

132

optiek I optician

122

bakkerij I brood

236

slijterij

89

slljterij

118

kleding, kinderen

101

kledlng en textiel

293

chinees • indisch

207

huishoudelijke artikelen

341

kapsalon

152

kapsalon

143

woningtextiel

152

207

textiel huishoudelijk

330

bloemen en planten

48

bloemen en planten

schoenen lederwaren

36

schoenen - lederwaren
slagerij

16

dierspeciaalzaak

78

videotheek

92

108

bank geldwissel

288

bank I geldwissel

162

12

bank I geldwlssel

229

dierenspeciaalzaak

178

vi death eek

129

aardappelen, groente,- fruit

132

sportartikelen

115

zoerwaren

117

electronica

259

makelaardij

169

plnautomaat

Aardappelen,

groente en

fr.

110

videotheek

aardappelen
134

groente

37

95

43

kaasspeciaalzaak
Tala al oppervlak

72

kaasspecialist

88

88

6254
speel9oed

TU Ie technische universiteit eindhoven

132

en

fruit

zoetwaren

kaasspeciaalzaak

30

slagerij

stomerij /was
bank/ geldwissel

81
218

148

107

gemakswinkel
Totaal oppervlak

137
4324

maaltijdverstekklngsservice

pizzeria I italie

281

visspecialist

88

geluid- beeld

85

Totaal oppervlak

TU Ie technische universiteit eindhoven

20

8518

108

Appendix XI Nieuwe centra, huurprijsgegevens
Parkwljk Utrecht
metrage
Filmclub Maarssen V.O.F.

Foto-, film- en videoartikelen

Lidl Nederland GmbH

Supermarkt

Bloemenmagazijn Johan

Bloemen en planten

61

AS Watson Prop. Cont. Europe B.V.

Drogisterij I parfumerie

372

Vork Cafetaria's B.V.

Snackbar,Cafetaria,Automatiek

113

1011

M-Travel Reisbureau B.V.

Reisbureau (incl ANWB, VVV)

87

Bruna B.V.

Boeken en tijdschriften

180
122

Bon Art Optiek B.V.

Optiek I optician

Ma hodn IJssalon Casa Italia

IJssalon

Laurus Nederland B.V.

Supermarkt

99
2261

Bakkerij P. Boonzaaijer B.V.

Bakkerij I Brood en banket

62

Philipoom Mode B.V.

Kleding, dames, heren, kinder

116

Ahold Vastgoed B.V.

Slijterij I Drankenhandel

127

Blokker B.V.

Huishoudelijke artikelen alg.

479

Last Haarmode 2000 B.V.

Kapsalon

113

Zeeman textielSupers B.V.

Textiel, huishoudartikelen

191

Leegstand

huur perm2

94

140

Vinkhuizen Groningen

Zeeman textielsupers B.V.

Textiel, huishoudartikelen

ABN AMRO Bank N.V.

Bank I Geldwisselkantoor

214

Y Ling hodn Nieuw Hing Long V.O.F

Chinees- lndisch restaurant

182

10

Style Groningen B.V.

Kapsalon

124

Ahold Vastgoed B.V.

Slijterij I Drankenhandel

170

Apotheek Vinkhuizen B.V.

Apotheek

272

Hulman hodn Movie Max Vinkhuizen

Videotheek I verhuur geluidsdr

168

Hairpoint V.O.F.

Kapsalon

145

Onnes Holding B.V.

Bar I Cafe I Eetcafe I Bistro

176

SNS Bank N.V.

Bank I Geldwisselkantoor

Eetcounter Sammy V.O.F.

Snackbar,Cafetaria,Automatiek

15
179

Hark h.o.d.n. Fotofonie

Foto-, film- en videoartikelen

Marrink Optiek V.O.F.

Optiek I opticien

100

79

AS Watson Prop. Cont. Europe B.V.

Drogisterij I parfumerie

381

Laurus Nederland B.V.

Supermarkt

Hoekstra-Hoekstra-Boersma V.O.F.

Schoenen- lederreparatie, hakk

1547
43

Slagerij Oosterhof B.V.

Slagerij

112

Hendo & Co B.V.

Stomerij I wasserij

112
452

Blokker B.V.

Huishoudelijke artikelen alg.

Rottink Toerisme B.V.

Reisbureau (incl ANWB, VVV)

Stobbe h.o.d.n. Dierenspeciaalzaak

Dierenspeciaalzaak DIBEVO

TU/e technische universiteit eindhoven

89
120

109

2726

Ahold Vastgoed B.V.

Supermarkt

Drogisterij Parfumerie Jacob Karns!

Drogisterij I parfumerie

313

Dijkstra Tandheelkunde B.V.

Medische en orthopedische art.

120

Tandem Retail B.V. i.o.

Kantoorartikelen en boekhandel

149

Bakkerij Staghouwer B.V.

Bakkerij I Brood en banket

75

Golden Com C.V.

Chinees- lndisch restaurant

283

Blokker B.V.

Speelgoed

179

Cool Kids B.V.

Kleding kinder

Getsewoud Nieuw-Vennep

78

Kapsalon Scarlett Hairstyling

Kapsalon

151

Mardi

Woningdecoratie,acc.,kleinmbl

111

Blokker B.V.

Huishoudelijke artikelen alg.

441

Roozenbeek hodn Etos Nieuw Vennep

Drogisterij I parfumerie

317

Hans Textiel B.V.

Textiel, huishoudartikelen

317

Brilservice B.V.

Optiek I optician

110

Bruna B.V.

Boeken en tijdschriften

184

Nieuw Vennepse Apotheken

Apotheek

197

Medisch Centrum Getsewoud

Restcategorie: overigen

337

Bloemenstudio Pierrot

Bloemen en planten

178

Grandcafe/Steakhouse Massada

Bar I Cafe I Eetcafe I Bistro

189

Videoland Nieuw Vennep

Videotheek I verhuur geiuidsdr

153

New York Pizza Delivery B.V.

Pizzeria, ltaliaans restaurant

103
89

Dierenvreugd Speciaalzaken B.V.

Dierenspeciaalzaak DIBEVO

Wave Totaalinrichting

Woningtextiel,tapijten ,gordijn

Vork Cafetaria's B.V.

Snackbar,Cafetaria,Automatiek

82
148
1055

Lidi Nederland GmbH

Supermarkt

Slagerij van der Meer C.V.

Slagerij

178

Bakkerij van Maanen B.V.

Bakkerij I Brood en banket

103

Kaashuis Zuivelland B.V.

Kaasspeciaalzaak

World Kitchen B.V.

Delicatessen I Kaas noten wijn

Ahold Vastgoed B.V.

Supermarkt

75
103
2159
94

Michon Computers B.V.

Computer hard- en software

Van Limburg & Zonen B.V.

Reisbureau (incl ANWB , VVV)

112

Slijterij Wijnhandel J. Hoff

Slijterij I Drankenhandel

127

ING Bank N.V.

Bank I Geldwisselkantoor

Mevrouw C.E.C.M. Beentjes

IJssalon

9
37
21400

TU Ie technische universiteit eindhoven
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