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Voorwoord
Hierbij presenteren wij onze jaarlijkse Sprekende Cijfers Winkelmarkten
rapportage. Zoals u van ons gewend bent geeft deze rapportage inzicht in zowel
de landelijke ontwikkeling als de ontwikkeling op regionaal niveau. De veertien
regionale partners van Dynamis met in totaal 40 vestigingen beschikken over
unieke lokale kennis, waarbij wij door onze landelijke dekking tevens een
totaalbeeld voor Nederland kunnen geven. In totaal beslaat deze Sprekende
Cijfers 29 hoofdwinkelgebieden verspreid over het land, waarbij aanbod-,
opname- en de leegstandontwikkeling wordt geanalyseerd.
De winkelmarkt van Nederland wordt nog steeds geteisterd door een groot
aantal faillissementen en dit heeft haar weerslag op de Nederlandse
winkelstraten. Daarnaast staan enkele formules op het punt om het aantal
vestigingen te verminderen, waardoor de noodzakelijke herijking op de
winkelmarkt nog niet ten einde is. In deze editie staan wij vooral stil bij deze
herijking en de mate waarin er adequaat vanuit de verschillende actoren op de
vastgoedmarkt wordt gereageerd. Uit deze analyse blijkt dat vooral middelgrote
gemeenten, die voorheen een regiofunctie hadden, te maken hebben met hoge
leegstandcijfers als gevolg van de herijking.
Op basis van analyses van (nieuwe) retailers blijkt dat de vestigingsstrategie van
veel retailers is gewijzigd naar vaak een concentratie in 21 hoofdwinkelgebieden.
De herijkte vestigingsstrategie van deze retailers is het gevolg van een sterke
omarming van de omnichannel strategie. Door online altijd bereikbaar te zijn
volstaat een minder sterk verweven vestigingsbeleid en wordt de klant meer
bediend vanuit de onlineshop met ondersteuning van de fysieke winkel op (korte)
afstand.
Als reactie op de hoge leegstandscijfers die het gevolg zijn van deze herijking is
zichtbaar dat gemeente, eigenaren en huurders vaak de handen in één slaan
om te komen tot een gedegen leegstandsaanpak. Tot op heden beperkt dit zich
echter tot vraagstimulerende maatregelen om nieuwe retailers aan te trekken,
terwijl de oorzaak van de problematiek ligt bij een te groot winkelaanbod.
Gemeenten die zich focussen op een meer aanbodgestuurde aanpak slagen er
tot op heden het beste in om de winkelmarkt meer in balans te brengen, met als
gevolg dat de winkelleegstand binnen het centrale winkelgebied sterk daalt. Hier
worden bijvoorbeeld niet alleen winkels omgebouwd naar horecaconcepten,
maar vinden ook onttrekkingen plaats door transformatie naar woonruimte of
sloop. Voor veel gemeenten blijft de stap naar acceptatie van krimp van de
winkelvoorraad er één te ver.
Graag bedanken wij onze researchmedewerkers en makelaars van de veertien
partners in Dynamis voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze
Sprekende Cijfers Winkelmarkten rapportage. Door middel van deze regionale
partners met hun lokale marktkennis is wederom een volledig, betrouwbaar en
marktonderscheidend rapport gerealiseerd.
Mochten naar aanleiding van de rapportage vragen zijn, dan staan wij u graag
te woord.
Drs. ing. Wilfred van der Neut MRE
Directeur Dynamis

Frank Verwoerd MSc RE
Research Manager Dynamis

Peter Rotteveel MRICS RT RICS Registered Valuer
Voorzitter Vakgroep Winkels

Rogier Weck MSc
Junior Researcher
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Arnhem
In het centrale winkelgebied van Arnhem heeft 12%
van de winkels geen gebruiker. Hieruit blijkt dat er meer
sprake van leegstand is dan in Nijmegen (7%), maar
het gaat beter dan in het nabijgelegen Apeldoorn
(13%) en Veenendaal (18%). Binnen het winkelgebied
van Arnhem bestaan er grote verschillen. Op de
toplocaties, de A1-straten, staat maar 7% van de
panden leeg. Terwijl dit aandeel veel hoger is op de
minst populaire plekken in het hoofdwinkelgebied, de
C-locaties, hier heeft een kwart van de winkels geen
gebruiker.
Ten opzichte van één jaar geleden is het aantal
vierkante meters winkelruimte dat in aanbod staat
afgenomen. Per 1 juli 2017 is circa 11.350 m²
beschikbaar voor verhuur of verkoop, dit is een afname
van 32% vergeleken met een jaar hiervoor. De
aanboddaling heeft plaatsgevonden als gevolg van
wederom een hoog opnamevolume. De grootste
geregistreerde transactie is de verhuizing van
PlatteTV.nl naar het Johnny van Doornplein, waar een
winkel van circa 825 m² wordt geopend.

Legenda
Hoofdwinkelstraat

Aanbod (m²)
Per 1 juli 2017 in de hoofdwinkelstraten

Opname (m²)
Medio 2016 - medio 2017 in de hoofdwinkelstraten

Leegstandpercentage (bron: Locatus, 2017)
Totaal aantal winkels in het centrale winkelgebied

Leegstandpercentage (bron: Locatus, 2017)
Totaal winkeloppervlakte in het centrale winkelgebied

11.350
6.050
12%
13%

Assen
Het centrale winkelgebied van Assen heeft te kampen
met een hoge winkelleegstand, bijna één op de vijf
winkels in dit gebied staat leeg. Alleen op de
toplocaties, de A1-winkelstraten, ligt dit aandeel lager,
hier heeft 14% van de winkels geen gebruiker. In totaal
wordt 22% van de vierkante meters winkelvloer in het
centrale winkelgebied niet gebruikt. Dit is ruim hoger
dan in de nabij gelegen steden als Heerenveen (9%),
Emmen (11%) en Leeuwarden (11%).

Legenda
Hoofdwinkelstraat

Aanbod (m²)
Per 1 juli 2017 in de hoofdwinkelstraten

Opname (m²)
Medio 2016 - medio 2017 in de hoofdwinkelstraten

Leegstandpercentage (bron: Locatus, 2017)
Totaal aantal winkels in het centrale winkelgebied

Leegstandpercentage (bron: Locatus, 2017)
Totaal winkeloppervlakte in het centrale winkelgebied

12.250
3.100

19%
22%

Sinds 1 juli 2016 is het winkelaanbod is Assen nog eens
met bijna 21% toegenomen, waardoor medio 2017
circa 12.250 m² winkelruimte beschikbaar is voor
verhuur of verkoop. De toename komt deels voort uit
de faillissementen van landelijke formules. Zo is door
het verdwijnen van Houtbrox en Scheer & Foppen
circa 1.650 m² toegevoegd aan het aanbod.
Hiertegenover staat een grote opname op het
Mercuriusplein, waar Schuurman Schoenen zich heeft
gevestigd in het voormalige pand van Blokker (1.190
m²). Mede als gevolg hiervan is er dit jaar sprake van
een hoog opnamevolume in de gemeente.
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Begrippen
Voor dit rapport zijn de volgende definities en afbakeningen gehanteerd:
Hoofdwinkelstraten
Een aaneengesloten gebied in de binnenstad met een hoge concentratie aan
detailhandel welke door de winkelmakelaars van Dynamis als zodanig is
aangemerkt. Voor een stratenspecificatie kan contact op worden genomen met
Dynamis.
Centrale winkelgebied
Een aaneengesloten gebied in de binnenstad met een hoge concentratie aan
detailhandel welke door Locatus is vastgesteld, dit is normaliter een ruimer
winkelgebied dan de hoofdwinkelstraten die door de winkelmakelaars van
Dynamis zijn aangemerkt.
Aanbod
Het op de vrije markt brengen van een bestaande, gereed dan wel in aanbouw
of renovatie zijnde, en daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar
komende en niet reeds uit de markt genomen winkelobjecten. De aanbodcijfers,
zoals die in dit rapport zijn weergegeven, zijn gemeten op 1 juli en vormen een
momentopname. Er is geen ondergrens gehanteerd. In het aanbod worden
uitsluitend bestaande objecten geregistreerd (gereed of in aanbouw/renovatie; zij
zijn daadwerkelijk binnen twaalf maanden beschikbaar en niet reeds uit de markt
genomen). Dit kan inhouden dat winkelruimte in het aanbod wordt meegenomen
zonder dat sprake is van leegstand: de ruimte kan nog in gebruik of in
aanbouw/renovatie zijn.
Winkelleegstand
Winkels die als zodanig worden aangemerkt en geen huurder huisvesten.
Opname
Een winkeltransactie die op de ‘vrije’ markt verhuurd of verkocht is en dient ten
behoeve van eigen gebruik. Ook voor de opnamecijfers wordt geen ondergrens
gehanteerd met betrekking tot het metrage. Beleggingstransacties worden buiten
beschouwing gelaten. De gebruikerstransacties in dit rapport zijn geregistreerd in
de periode van 1 juli tot 1 juli.
Branches
Om een goed beeld te krijgen van de aard van de winkeliers die winkelruimte
hebben gehuurd of gekocht, zijn de winkeltransacties per branche onderverdeeld.
De branches zijn ingedeeld naar Dagelijks, Detailhandel overig, Diensten, In/om
huis, Leisure, Mode & Luxe, Vrije Tijd en Onbekend. Elke branche kent vervolgens
een sub-branchering ter verduidelijking van de type huurder.
Factory Outlet Store (FOC)
Een omsloten en centraal aangestuurde omgeving waar fabriekswinkels van
bekende merken hun restartikelen, foutieve en gedateerde artikelen tegen een
gereduceerde prijs verkopen aan consumenten.
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PDV/GDV-locaties
Onder perifere detailhandel (PDV) wordt verstaan: grote winkels waar men in
hoofdzaak volumineuze artikelen kan kopen, gevestigd in de periferie (veelal rand
van de stad). Bij Grootschalige Detailhandelsvestigingen (GDV) gaat het niet om
de omvang van de goederen, maar om de omvang van de winkel zelf.
Grootschalige
detailhandelsvestigingen
zijn
minimaal
1.500 m2 bruto
vloeroppervlak. Voor grootschalige detailhandelsvestigingen geldt geen
branchebeperking.
A-B-C-locaties
De A, B en C segmenten zijn ingedeeld op basis van passantentellingen door
Locatus. A locaties zijn winkels waarbij de passantenstromen hoger liggen dan 50%
van het maximaal. B-locaties zijn de aanloopstraten met een passantenstroom van
10% tot 50% van het maximaal en C-locaties zijn locaties buiten het eigenlijke
winkelgebied met een lagere bezoekersintensiteit (<10%).
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Boek & Offermans Makelaars
Akerstraat 39-41
Postbus 677
6400 AR Heerlen
t 045 574 32 33
info@boek-offermans.nl
www.boek-offermans.nl
(ook in Maastricht en Venray)

Molenbeek Makelaars
Emmalaan 39
3581 HP Utrecht
t 030 256 88 11
info@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Strijbosch Thunnissen
Bedrijfsmakelaars Arnhem
Sweerts de Landasstraat 27
Postbus 588
6800 AN Arnhem
t 026 355 21 00
arnhem@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

Frisia Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA Den Haag
t 070 342 01 01
bog@frisiamakelaars.nl
www.frisiamakelaars.nl

Ooms.com
Maaskade 113
Postbus 24040
3007 DA Rotterdam
t 010 424 88 88
bog@ooms.com
www.ooms.com
(ook in Dordrecht)

Strijbosch Thunnissen
Bedrijfsmakelaars Nijmegen
St. Canisiussingel 22
Postbus 1005
6501 BA Nijmegen
t 024 365 10 10
info@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

HRS Bedrijfsmakelaars
Pettelaarpark 36
Postbus 2073
5216 PD ‘s-Hertogenbosch
t 073 80 000 08
info@hrsbedrijfsmakelaars.nl
www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Rodenburg Bedrijfsmakelaars
Paslaan 20
7311 AL Apeldoorn
t 055 5 268 268
info@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl
(ook in Deventer en Zwolle)

Van der Sande VanOpstal
Bedrijfsmakelaars
Vijverstraat 1
4818 ST Breda
t 076 514 74 54
bog@vandersande.nl
www.vandersande.nl

Kuijs Reinder Kakes
Valkenburgerstraat 67 a/b
1011 MG Amsterdam
t 020 626 53 61
amsterdam@krk.nl
www.krk.nl
(ook in Alkmaar en Zaandam)

Snelder Zijlstra
Bedrijfsmakelaars
Hoedemakerplein 1
Postbus 2022
7500 CA Enschede
t 053 485 22 44
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl
www.snelderzijlstra.nl

Verschuuren & Schreppers
Bedrijfsmakelaars
Emmasingel 13
5611 AZ Eindhoven
t 040 211 11 12
info@verschuuren-schreppers.nl
www.bedrijfsmakelaar.nu

Lamberink Bedrijfsmakelaars
Stationsstraat 24 -26
Postbus 993
9400 AZ Assen
t 0592 33 84 20
bedrijfsmakelaars@lamberink.nl
www.lamberink.nl
(ook in Groningen)
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