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Voorwoord	  
	  
Deze scriptie is de afronding van mijn master economische geografie en daarmee het einde 

van mijn studieperiode. Het zal even wennen zijn om niet meer naar de universiteit te hoeven. 

Aan de andere kant ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en opgelucht dat ik de studie 

succesvol heb kunnen afronden. Deze scriptie zou niet mogelijk zijn geweest zonder Bureau 

Stedelijke Planning. Ik ben het bureau dan ook dankbaar dat ik mijn afstudeeronderzoek 

onder hun hoede heb kunnen uitvoeren. In het bijzonder wil ik Aart Jan van Duuren 

bedanken, die mij niet beter had kunnen begeleiden tijdens mijn periode bij BSP. Ook wil ik 

Han Olden bedanken voor de goede begeleiding en de geboden vrijheid. Verder wil ik de 

geïnterviewde personen bedanken voor hun deelname aan het onderzoek. Als laatste wil ik 

ook mijn ouders bedanken. Zoals de mensen die mij kennen zullen weten doe ik alles graag 

alleen en op mijn eigen manier. Ik stel mijzelf niet vaak kwetsbaar op maar bij deze wil ik 

laten weten dat ik mijn motivatie altijd uit mijn ouders heb geput. De studie heb ik dan ook 

niet alleen voor hen maar ook dankzij hen afgerond. 
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1. Introductie 
 

1.1 Introductie 
	  
De economische crisis heeft er voor gezorgd dat bestedingen door consumenten steeds meer 

onder druk komen te staan. Daarnaast zullen bestedingen ook steeds meer afnemen door een 

toenemende vergrijzing en in sommige delen van het land zelfs bevolkingskrimp. Het 

winkelaanbod in de non-food sector is de afgelopen 10 jaar fors gestegen, de teruglopende 

bestedingsgroei en zorgt voor druk op de vloerproductiviteit.  

 

Er zijn echter meer factoren met een negatieve invloed op de fysieke detailhandel. Zo neemt 

online winkelen sterk toe en heeft dit ook gevolgen voor de fysieke winkels. Hoe groot zal de 

winkelleegstand zijn in 2020/2030? Schattingen lopen uiteen van een fractie meer dan de 

huidige situatie (Locatus, 2013) tot een leegstand van meer dan een derde van de huidige 

winkelvoorraad (Cor Molenaar, 2011). ABN Amro en Ronald Berger houden het op een 

stijging naar een percentage van tussen de 10-15%. Winkelleegstand komt steeds meer in het 

nieuws en het gaat hier dan met name om berichten over de toekomstige winkelleegstand. In 

dit onderzoek wordt de winkelleegstand in Nederland onderzocht. Dit onderzoek richt zich op 

de leegstand in de centrale winkelgebieden. Er laait steeds meer een discussie op over de 

leegstand in centrale winkelgebieden. De leegstand in de centrale winkelgebieden zal volgens 

ABN AMRO stijgen van 8% naar 14,5% in 2020 (ABN AMRO, 2013). Het gaat hier met 

name om de winkelleegstand in centrale winkelgebieden van middelgrote steden. Het is 

onduidelijk of deze steden op kunnen tegen het winkelaanbod in de grote steden. Volgens 

Jones Lang Lasalle wordt de beleving van een winkelcentrum veel belangrijker bij het 

aantrekken van consumenten (Jones Lang Lasalle, 2010). De vraag is of de middelgrote 

steden kunnen concurreren met de beleving die grote stad kan bieden. 

 

1.2 Winkelleegstand in centrale winkelgebieden als onderzoeksobject 
 
Veel experts zijn het er over eens dat de winkelleegstand in Nederland zal toenemen. In de 

discussie over winkelleegstand zijn er echter tal van andere zaken waar men het niet over eens 

is. Want hoe erg is winkelleegstand eigenlijk? En wiens probleem is het? Van eigenaren, 

retailers, omwonenden? Lost winkelleegstand zichzelf op termijn niet op, omdat winkels 

worden omgezet in andere functies (wonen, werken, uitgaan)? Dit zijn slechts een aantal 
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vragen die een stijging van de winkelleegstand oproept. Dit onderzoek wil zich mengen in de 

discussie over winkelleegstand.  

1.3 Doel van het onderzoek 
 
Leegstand van winkelpanden is een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat. Naar 

de oorzaken van winkelleegstand zelf ontbreekt echter nog onderzoek. Dit onderzoek is echter 

wel nodig voor een eventuele toekomstige bestrijding van leegstand. De oorzaak van 

leegstand kan echter liggen in tal van factoren en kan worden bestreden door meerdere 

partijen. In dit onderzoek wordt geprobeerd om de onduidelijkheid rond de winkelleegstand in  

de centrale winkelgebieden van middelgrote steden van Nederland weg te nemen. Daarnaast 

wordt er onderzocht of de winkelleegstand verschilt tussen verschillende type 

winkelgebieden. Het kan zijn dat er een verschil in leegstand is tussen planmatig ontwikkelde 

en collectief beheerde centra enerzijds en organisch gegroeide winkelgebieden anderzijds. Dit 

onderzoek hoopt de oorzaken van winkelleegstand in de verschillende centrale 

winkelgebieden bloot te leggen. Daarbij is het de bedoeling om mogelijke 

oplossingsrichtingen voor leegstand van winkels te kunnen geven. 

 

1.4 Leeswijzer 
 
Het volgende hoofdstuk ontwikkeld het theoretisch kader voor het onderzoek. In het 

hoofdstuk is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de detailhandel in Nederland. 

Vervolgens zijn enkele locatietheorieën en ontwikkelingen en trends met betrekking tot de 

detailhandel besproken. 

In hoofdstuk 3 is het onderzoeksdesign van deze studie weergeven. Het ontwikkelt de 

onderzoeksvragen en bespreekt de onderzoeksopzet, de onderzoekseenheden en de methoden 

die zijn gebruikt om gegevens te verzamelen. Hoofdstuk 4 geeft de kwantitatieve analyse, in 

dit hoofdstuk is de regionale spreiding van winkelleegstand over Nederland geanalyseerd. De 

oorzaken van winkelleegstand die uit de literatuur naar voren gekomen zijn in hoofdstuk 5 

gepresenteerd. In hoofdstuk 6 zijn de geselecteerde centrale winkelgebieden geïntroduceerd. 

Waarna in hoofdstuk 7 en 8 de empirische bevindingen van het onderzoek zijn besproken. 

Hoofdstuk 7 presenteert de oorzaken van winkelleegstand volgens ondernemers en 

belanghebbenden. In hoofdstuk 8 is besproken wat de mogelijke gevolgen zijn van leegstand 

en zijn enkele oplossingen aangedragen. Conclusies en aanbevelingen voor vervolg 

onderzoek zijn weergeven in hoofdstuk 9, het afsluitende hoofdstuk van deze thesis. 
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2.	  	   Theoretisch	  kader	  
	  
Dit hoofdstuk biedt een theoretisch kader voor het onderzoek en begint met een algemene 

beschrijving van de ontwikkeling van de detailhandel in Nederland. Paragraaf 2.1geeft een 

overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse detailhandel vanaf 1900 tot en met de 

vandaag de dag. De tweede paragraaf in dit hoofdstuk gaat over de intrede van de 

Nederlandse planning en de centrale plaatsentheorie van Christaller. Vervolgens gaat 

paragraaf 2.3 in op de marktwerking die speelt bij de locatie van een winkel. In de vierde 

paragraaf zijn de trends en ontwikkelingen in de detailhandel weergeven. Paragraaf 2.5 geeft 

nog een overzicht van de verschillende soorten leegstand. In de laatste paragraaf zijn enkele 

conclusies getrokken.   

 

2.1	  	  Ontwikkeling	  van	  de	  detailhandel	  in	  Nederland	  
 

In deze paragraaf wordt kort de geschiedenis van de detailhandel in Nederland weergeven. De 

detailhandel kan in verschillende periodes worden ingedeeld. Een aantal gebeurtenissen zijn 

kenmerkend geweest voor de detailhandel. Er wordt begonnen bij de eerste 

detailhandelsrevolutie. 

 

De eerste revolutie in de detailhandel vindt plaats in de periode van 1900-1945 (Evers et al, 

2005). Waar producten eerst vooral aan de man werden gebracht op de markt of in 

omgebouwde werkplaatsen en woningen ontstaan er nu nieuwe gebouwtypen. Ook gaat de 

overheid zich veel meer bemoeien met de ruimtelijke ordening in steden. Eén van de 

belangrijkste innovaties is de veranderde bedrijfsvoering , de logistiek wordt namelijk steeds 

grootschaliger (Evers et al, 2005). Al deze veranderingen hebben de basis gevormd voor het 

winkelpatroon van vandaag de dag. 

 

Mede door maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen verandert de winkel. Er komen 

steeds meer winkeltypen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de passage, de speciaalzaak, het 

warenhuis, de verbruikscoöperaties en de eenheidsprijzenwinkel (Evers et al, 2005). Vooral 

het warenhuis heeft een belangrijke invloed op het ruimtelijke patroon van de detailhandel in 

Nederland. Het warenhuis is de eerste vorm van een later veel voorkomend concept het ‘fun 

shoppen’. In het warenhuis zijn verscheidene cafés en rustruimtes te vinden en door het 

gebruiken van vaste prijzen is de consument niet meer genoodzaakt om iets te moeten 
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aanschaffen. Een warenhuis vestigde zich meestal op een plaats waar veel 

consumentenstromen voorbijkomen. De locatie van een winkel wordt steeds belangrijker en 

het verkrijgen van een goede ruimtelijke strategie wordt onderdeel van de algehele 

bedrijfsstrategie. 

 

Niet alleen wordt de locatie voor bedrijven belangrijker, de locatie van winkels wordt ook 

steeds belangrijker voor de overheid. Door de invoering van een nieuwe regelgeving worden 

er steeds meer eisen aan winkels gesteld. Zo wordt de vesting wet ingevoerd, na de 

vestigingswet kan er alleen een winkel worden opgestart met een branchevergunning. 

Daarnaast zijn de woningwet(1901 en 1931) en het basisplan(1941) bepalend voor de 

ontwikkeling na de tweede wereldoorlog (Evers et al, 2005).  

 

Na de tweede wereldoorlog is er door de demografische groei een enorme behoefte aan 

nieuwe locaties voor woningen en voorzieningen als winkels. Nieuwe stedelijke uitbreidingen 

en zelfs complete steden rijzen uit de grond. Winkels mogen zich echter niet meer ongestuurd 

vestigen. De overheid grijpt in en neemt na een lezing van geograaf Christaller in 1938 de 

centrale- plaatsentheorie als principe aan voor de planning van detailhandel (Evers et al, 

2011). In paragraaf 2.2 wordt de centrale plaatsentheorie van Christaller uitgebreid 

beschreven. Aan het eind van de jaren vijftig is de welvaart in Nederland toegenomen. Door 

de toegenomen welvaart en mobiliteit is een consument niet meer genoodzaakt om aankopen 

in het eigen winkelgebied te doen. Verzorgingsgebieden worden steeds groter en er ontstaat 

een overlap.  

 

In de naoorlogse jaren verandert de consument en ontstaat de tweede detailhandelsrevolutie 

(Evers et al, 2005). Consumenten worden niet meer bediend door de winkelier maar gaan 

zichzelf bedienen. De opkomst van de zelfbediening zorgt voor een verandering in de 

vestiging van winkels. Er vindt schaalvergroting plaats en er komen minder maar grotere 

vestigingen zodat producten goedkoper aan de consument kunnen worden aangeboden. Steeds 

meer supermarkten trekken weg naar perifere locaties en er ontstaat begin jaren zeventig een 

discussie over de toename van de perifere detailhandel (Mastop, 2012). Op basis van een 

onderzoek over de effecten van de grootschalige detailhandel start de overheid met een 

restrictief beleid. Het is het begin van het PDV beleid. Detailhandel mag vanaf dan niet meer 

worden ontwikkeld buiten de reguliere winkelgebieden. Alleen producten met een behoefte 

aan veel ruimte zoals auto’s mogen zich nog op een aangewezen perifere locatie vestigen 
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(Nozeman, 2011). De overheid eist daarnaast bij elk nieuw bestemmingsplan een distributie 

planologisch onderzoek (DPO) (Evers et al, 2011). De schaalvergroting in de detailhandel 

vindt niet alleen plaats op de perifere locaties maar ook op bestaande winkellocaties. Het doel 

van het PDV-beleid was de zelfstandig ondernemer tegen de nieuwe ontwikkelingen te 

beschermen. Het marktaandeel van grootwinkelbedrijven is ondanks het PDV-beleid toch 

gestegen en neemt vanaf de jaren 90 rond de 40 procent van de markt in beslag. 

 

In de jaren negentig wordt er een aanpassing gedaan aan het restrictieve beleid. Het 

toegestane assortiment dat op de PDV-locaties mag worden aangeboden wordt verruimd. In 

1993 vindt er een belangrijke beleidsbeslissing plaats, met een bijzonder grote invloed op de 

detailhandelsstructuur (Mastop, 2012). In 1993 wordt namelijk het geconcentreerde 

grootschalige detailhandelsvestigingen beleid gelanceerd. Dit beleid zorgt ervoor dat 

gemeenten GDV-locaties kunnen bepalen waar de branchebeperkingen niet of niet volledig 

gelden(Evers et al, 2005). Bij de bepaling van een GDV-locatie zijn echter enkele 

voorwaarden opgesteld waar een gemeente zich aan moet houden. Een GDV-locatie moet 

worden onderbouwd met een regionale detailhandelsvisie, goed bereikbaar zijn zowel met de 

auto als met het openbaar vervoer en de vestigingen op de locatie moeten groter zijn dan 1500 

vierkante meter (Mastop, 2012). GDV-locaties mochten alleen worden aangewezen op de in 

de vierde nota bepaalde stedelijke knooppunten. Op deze locaties kunnen dezelfde producten 

worden verkocht als in de reguliere winkelgebieden. De vraag naar grotere vestigingen van 

grootwinkelbedrijven was door de toenemende welvaart groot. Het GDV-beleid bood geen 

oplossing voor deze toenemende vraag en een verdere liberalisering van het locatiebeleid was 

nodig (Nozeman, 2011) . 

 

In de vijfde nota wordt decentralisatie al voorgesteld maar door de val van het kabinet Kok in 

2002 komt er pas in 2004 een nieuw beleidsvoorstel. Het is de Nota Ruimte, met de komst 

van deze nota staat decentralisatie centraal en verdwijnen de branchering- en 

locatiebeperkingen (Nozeman, 2011). Het PDV en GDV beleid werd dus afgeschaft en alle 

typen winkels mogen zich nu in de periferie vestigen. Er ontstaat opnieuw veel ophef in de 

gevestigde detailhandel met uiteindelijk als resultaat dat de Nota Ruimte wordt aangepast. Er 

wordt vastgelegd dat nieuwe detailhandelsprojecten de bestaande detailhandelsstructuur niet 

mogen afbreken. Daarnaast moeten er regionale detailhandelsvisies worden opgesteld. 
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Concluderend heeft de Nederlandse overheid met restrictief beleid de bestaande 

detailhandelsstructuur grotendeels in stand gehouden. De vraag naar perifere locaties vanuit 

grootwinkelbedrijven is echter nog steeds groot. Het is dan ook onduidelijk hoe lang de drang 

naar de periferie kan worden tegengehouden. Op dit moment is de huidige winkelstructuur 

nog steeds van toepassing, In het onderstaande kader is de huidige winkelstructuur in 

Nederland samengevat. 

 

Tabel 2.1 Winkelcentratypering (Locatus, 2013) 

 

 

Centraal 
 

 

 

 

 

 

              

-De binnensteden: Dit zijn de winkelgebieden met meer dan 400 winkels in de 
detailhandel. Dit zijn voornamelijk steden uit de top-20 steden van Nederland. 

-Hoofdwinkelgebied Groot 
Het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal 
winkels in de detailhandel ligt tussen de 200 tot 400 winkels.  
-Hoofdwinkelgebied Klein 
Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het 
aantal 
verkooppunten in de detailhandel bedraagt 100 tot 200 winkels. 
-Kernverzorgend groot: Het grootse winkelgebied in de woonplaats met meer 
dan 50 maar minder dan 100 winkels in de detailhandel. 
-Kernverzorgend klein: Het grootse winkelgebied in de woonplaats. Het gaat 
hier om centra met minder dan 50 winkels. 

-Kernverzorgend supermarktcentrum 
Het grootste winkelgebied in een woonplaats. Het centra omvat 3 of 4 winkels 
waaronder in ieder geval 1 supermarkt van 500 m2 WVO of meer. 

 

-Stadsdeelcentrum 
Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of een 
hoofdwinkelcentrum. Het centra bestaat uit meer dan 50 winkels en is vaak 
planmatig ontwikkeld. 
-Binnenstedelijke winkelstraat 
Ondersteunend organisch gegroeid winkelgebied met meer dan 50 winkels. Dit 
zijn dus de winkelstraten in grote steden die buiten de hoofwinkelgebieden vallen. 
-Wijkcentrum Groot  
Een groot wijkcentrum bestaat naast een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum 
en heeft 25 tot 50 winkels. 
-Wijkcentrum Klein  
Tot een klein wijkcentrum worden twee soorten winkelconcentraties gerekend. Dit 
zijn winkelgebieden met 5 tot 10 winkels en 2 of meer supermarkten en 
winkelgebieden met 10 tot 25 winkels . 

-Buurtcentrum (5 - 9 winkels) 
Dit is een winkelconcentratie met 5 tot 9 winkels in de detailhandel. 
-Supermarktcentrum  
Dit is een winkelconcentratie met 3 of 4 winkels waaronder in ieder geval 1 
supermarkt van 500m² of meer. 
 

 Grootschalige concentratie 
Dit is een winkelconcentratie met 5 of meer winkels in de detailhandel, deze 
winkels moeten gemiddeld een winkelvloeroppervlak van 500 vierkante meter of 
meer hebben. De helft van het winkelaanbod moet bestaan uit winkels uit de 
volgende branches 'dier en plant', 'bruin- en witgoed', 'fietsen- en autoaccessoires', 
'doe-het-zelf' of 'wonen' (Daselaar, 2010). 
Speciaal winkelgebied 
Alle winkelgebieden die niet binnen de vorige categorieën vallen, worden 
ingedeeld in de categorie speciaal winkelgebied. Dit zijn vaak winkelgebieden met 
een bepaald thema of outlet centra. 

 

Ondersteunend 

            Overig	  
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Winkelgebieden kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld. In dit onderzoek 

wordt er gebruik gemaakt van de indeling die Locatus in samenspraak met het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft gemaakt. De keuze voor de winkelstructuurindeling van 

Locatus is logisch omdat het databestand waar in dit onderzoek gebruikt van wordt gemaakt 

over dezelfde onderverdeling beschikt. Deze indeling bestaat uit drie hoofdcategorieën dit 

zijn: Centraal, ondersteunend en Overige winkelgebieden (Locatus,2013) 

 

2.2	  De	  centrale	  plaatsentheorie	  van	  Christaller	  	  	  
 

De centrale plaatsentheorie van Christaller draait om de relatie tussen de marktfunctie van 

plaatsen en het ruimtelijk patroon van dorpen en steden (Atzema et al, 2006). De 

locatietheorie van Christaller is vernieuwend en niet het transport van de productie maar de 

bereikbaarheid van de consument staat centraal. Het ruimtelijk patroon van nederzettingen 

wordt verklaard op basis van hun verzorgingsfunctie (Christaller, 1933). Simpel gezegd komt 

het erop neer dat grotere plaatsen een grotere verzorgingsfunctie hebben dan kleinere 

plaatsen. Door het verschil in verzorgingsfunctie en bereik ontstaat er een hiërarchie in 

winkelgebieden met het winkelgebied dat het grootste bereik heeft als centrale plaats.  

 

De hiërarchie ontstaat door het minimumdraagvlak dat voor iedere voorziening noodzakelijk 

is; de drempelwaarde. Elke voorziening heeft dus een minimaal vraagniveau nodig om een 

dienst of artikel rendabel te kunnen aanbieden (Atzema et al, 2006). De drempelwaarde 

verschilt per voorziening, zo is het 

draagvlak dat nodig is voor een café 

kleiner dan de drempelwaarde van een 

supermarkt. Een supermarkt kan zich 

dus alleen maar vestigen op plaatsen 

waar de inwonersaantallen van een 

stad/dorp hoog genoeg zijn. De 

theorie van Christaller gaat er vanuit 

dat consumenten kiezen voor de 

dichtstbijzijnde supermarkt of 

bakker(Christaller, 1933). De afstand 

die consumenten bereid zijn af te 
Figuur 2.1 Centrale plaatsentheorie Christaller 

(Geocurrents, 2013) 
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leggen verschilt per voorziening. Dit is de reikwijdte van een voorziening, de afstand die 

mensen bereid zijn af te leggen voor een bakker zal kleiner zijn dan de afstand voor een 

bezoek aan een warenhuis. Er zullen dus minder warenhuizen per aantal inwoners zijn dan het 

aantal bakkers per aantal inwoners. De reikwijdte en drempelwaarde van voorzieningen zullen 

dus uiteindelijk zorgen voor een ruimtelijke hiërarchie in winkelgebieden (Atzema et al, 

2006). 

 

De huidige structuur van de Nederlandse detailhandel is voor een groot deel nog steeds 

gebaseerd op de theorie van Christaller. De theorie van Christaller is in de huidige tijd echter 

niet meer geheel van toepassing. De aannames die deze theorie met zich meebrengt kunnen 

worden verworpen. Zo ging Christaller er vanuit dat de bevolking gelijkmatig is verspreid 

over de ruimte, dit is natuurlijk niet het geval. Een andere aanname is dat er geen 

inkomensverschillen zijn en alle huishoudens evenveel kunnen winkelen, ook deze aanname 

is niet juist. Daarnaast zijn er steeds meer variabelen die een rol spelen bij de keuze van een 

consument voor een bepaald winkelgebied. De consument kiest niet meer vanzelfsprekend 

voor het dichtstbijzijnde winkelgebied en funshoppen wordt steeds belangrijker. 

Winkelgebieden concurreren ook steeds meer met elkaar, iets waar in de theorie van 

Christaller geen plaats voor is. Winkelgebieden willen zich van elkaar onderscheiden en 

daardoor ook consumenten uit een ander verzorgingsgebied aantrekken (Peek & Veghel, 

2011).  

 

2.3	  De	  locatie	  van	  een	  winkel	  door	  de	  markt	  
 

De individuele keuze van een winkelier voor een bepaalde locatie is op micro-economisch 

niveau. De keuze van een ondernemer in de detailhandel voor een locatie kan bepalend zijn 

voor het succes van de onderneming. Een klein verschil in afstand kan een enorm verschil in 

winst betekenen. In de micro-economie zijn er een aantal benaderingen die de keuze voor een 

vestigingsplaats kunnen verantwoorden, deze worden hieronder behandeld. 
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2.3.1	  Het	  duopolieprincipe	  van	  Hotelling	  
 

Hotelling gaat ervan uit dat winkeliers rekening houden met het ruimtelijk gedrag van 

concurrenten (Hotelling, 1929). De vestigingsplaatskeuze van een ondernemer in de 

detailhandel is dan dus ook gebaseerd op de locatie van de concurrenten. De theorie beweert 

dat bedrijven niet de consument opzoeken maar de nabijheid van hun belangrijkste 

concurrenten. Natuurlijk speelt de bereikbaarheid van de consument ook een belangrijke rol 

bij de keuze maar deze is ondergeschikt (Hotelling, 1929). De bedrijven zullen proberen om 

de beste locatie te bemachtigen, dit resulteert uiteindelijk in een clustering van bedrijven uit 

dezelfde branche. Het komt er dus op neer dat marktconcurrentie eerst zorgt voor uniformiteit 

van het aanbod en vervolgens tot ruimtelijke spreiding van de aanbieders (Atzema et al, 

2006). De clustering van bedrijven spreekt de centrale plaatsentheorie van Christaller tegen, 

deze gaat juist uit van een gelijkmatige ruimtelijke spreiding. Het verschil tussen de 

uitkomsten van de theorieën kan worden verklaard door het verschil in uitgangspunten. 

Christaller gaat uit van een monopolistische concurrentie terwijl Hotelling uit gaat van een 

duopolistische markt (Atzema et al, 2006). 

 

2.3.2	  ABC	  Locaties	  
	  
Bolt (2003) gaat verder in op de clustering van winkeliers. Grotere winkels hebben een groter 

bereik dan kleinere winkels en trekken daardoor dus meer consumenten aan (Bolt, 2003). De 

grotere winkels functioneren dus als trekker van een grote groep van de bezoekersstromen. 

Kleinere winkels willen profiteren van de consumentenstromen die de grotere winkels 

aantrekken en proberen zich in de nabije omgeving te vestigen (Bolt, 2003). De locaties in de 

buurt van trekkers zijn het meest gewild en op basis van deze aanname heeft Bolt een indeling 

gemaakt voor locaties op winkelgebieden.  

 

De indeling van Bolt is hieronder weergeven: 

 

A1 locaties: Dit zijn de locaties met de meeste bezoekers, het aantal passanten zal altijd tussen 

de 75 tot 100 procent van de maximumdrukte bedragen. In deze gebieden zijn veel 

grootschalige landelijk bekende publiekstrekkers te vinden en een zeer hoge concentratie 

winkelareaal(Sipma & van Rijt-veltman, 2004). In deze gebieden is weinig leegstand( Tussen 

de 2 en 4 procent) 



	   15	  

A2 locaties: Op deze locatie is het aantal bezoekers altijd tussen de 50 tot 75 procent van de 

maximumdrukte. Het winkelaanbod bestaat vooral uit landelijk en regionale filiaalbedrijven 

(Sipma & van Rijt-veltman, 2004). De leegstand is hier met tussen de 5 en 7 procent nog 

steeds niet erg hoog. 

 

B1 locaties: Het aantal bezoekers is hier gemiddeld tussen de 25 tot 50 procent van de 

maximumdrukte, dit zijn de aanloopstraten. Het winkelaanbod bestaat hier vooral uit 

zelfstandig ondernemers (gemiddeld 75%). 

 

B2 locaties: Dit zijn de locaties met een drukte-index tussen de 10 tot 25 procent. Het gaat 

hier om locaties met veel autoverkeer (Bolt, 2003). Het winkelaanbod bestaat vooral uit 

winkels die meer ruimte nodig hebben zoals winkeliers in de woon branche. Ook hier zijn het 

met een aandeel van 80 procent vooral de ondernemers die zich op deze locaties vestigen. 

 

C locaties: Een locatie met een drukte-index tussen de 5 tot 10 procent. Dit zijn de locaties die 

buiten een winkelgebied liggen. Er is op deze locaties veel functiemenging en het aantal 

marginaal functionerende winkels is hoog (Sipma & van Rijt-veltman, 2004). De leegstand op 

deze locaties kan oplopen tot 25 procent. 

 

De keuze van een ondernemer voor een bepaalde locatie hangt volgens Bolt dus af van 

passantenstromen. Een winkelpand met het grootste aantal passantenstromen wordt door Bolt 

dus gezien als A-locatie.  

 

2.4	  Trends	  en	  Ontwikkelingen	  
	  
In deze paragraaf zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen met betrekkingen tot 

leegstand in de detailhandel weergeven.  

 
Bestedingen in de detailhandel 
De economische crisis heeft een sterke invloed op de uitgaven van de consument in de 

detailhandel. De afgelopen jaren is het vertrouwen van de consument in de economie sterk 

gedaald. Het consumentenvertrouwen is volgens het CBS ook in juli (2013) weer gedaald.  
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Figuur 2.2 Het consumentenvertrouwen (CBS,2013) 

 

De koopbereidheid van de consument is de afgelopen jaren ook afgenomen(CBS,2013) De 

combinatie van het afgenomen consumentenvertrouwen en koopbereidheid heeft ervoor 

gezorgd dat de omzetten in de detailhandel zijn gedaald.  

 

De consument besteedt ook een steeds groter deel van zijn inkomen aan diensten (HBD, 

2013). Het totale aandeel van het inkomen dat besteedt wordt aan de detailhandel is de 

afgelopen jaren steeds kleiner geworden. 

 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
detailhandel 34,9 34,5 33 31,8 31,2 31,5 31,2 31,3 31,4 30,9 30,7 
niet-detailhandel           
(diensten) 65,1 65,5 67 68,2 68,8 68,5 68,8 68,7 68.6 69,1 69,3 
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Tabel 2.2 Verdeling van inkomensbesteding (HBD, 2013) 
 
Vergrijzing 

De bevolking in Nederland wordt steeds ouder en Nederland heeft te maken met een 

vergrijzing van de bevolking. De grijze druk zal de komende jaren steeds hoger worden 

(CBS,2013). In de provincies Limburg, Drenthe en Zeeland is de grijze druk nog een stuk 

hoger. De vergrijzing van de bevolking heeft invloed op het benodigde winkelaanbod. 

Ouderen hebben een ander uitgavepatroon dan jongeren en zijn geneigd om andere winkels te 

bezoeken dan jongeren. Voor winkels is de vergijzing mogelijk nadelig aangezien oudere 

groepen minder besteden dan groepen in die zich bevinden in de beginfase van hun leven 

(DTNP,2011). Er is echter nog geen duidelijkheid over de werkelijke gevolgen van de 

vergijzing op de detailhandel. 
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Veranderende Consument 

Het koopgedrag van consumenten is veranderd. De keuze voor een bepaald winkelcentrum is 

niet alleen afhankelijk van de afstand. De consument is mobieler geworden en kiest steeds 

vaker voor een winkelcentrum met een langere afstand. Bij de afweging van een consument 

zijn steeds meer factoren van toepassing. Een consument heeft steeds minder vrije tijd 

waardoor de keuze voor een bepaald winkelcentrum steeds belangrijker wordt. Een 

consument kiest voor het winkelcentrum dat het beste aansluit op hun behoeften (NRW, 

2010).  

 

Daarnaast hoeft de consument niet meer naar een fysieke winkel om zijn aankopen te kunnen 

doen. Steeds vaker zoeken consumenten producten op via het internet. In 2012 deden 9,8 

miljoen Nederlanders een aankoop op het internet, in 2005 was dit nog 5,9 

miljoen(CBS,2013). Het gevolg is dat fysieke winkels steeds minder worden bezocht. 

Consumenten doen namelijk steeds vaker zowel de oriëntatie als de aankoop via 

internet(Mastop,2012).  

 

Schaalvergroting 

Het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte per winkel is de afgelopen jaren 

toegenomen (Evers et al, 2011). Winkels worden steeds groter en het assortiment steeds 

uitgebreider. Retailers zijn genoodzaakt tot schaalvergroting om winstgevend te kunnen zijn 

(DTNP,2011). De schaalvergroting wordt in de hand gewerkt door branchevervaging. Steeds 

meer winkels nemen producten uit een andere branche op in het assortiment. Schaalvergroting 

en branchevervaging komen voort uit kostenbesparingen van retailers. 

 

Expansiedrift 

De afgelopen jaren zijn er steeds minder fysieke winkels bijgekomen. Door de intrede van de 

economische recessie is de expansiedrift van Retailketens afgeremd (Mastop, 2012). Retailers 

zijn kritischer geworden bij de keuze voor een bepaalde locatie. De vestiging van een nieuwe 

winkel vindt voornamelijk nog plaats op A-locaties, B en C-locaties zijn uit de gratie. 

 

Filialisering 

Er vestigen zich steeds meer filiaalbedrijven in een winkelcentrum. In veel winkelcentrums 

gaat het winkelaanbod daardoor op elkaar lijken. Consumenten lijken een vereenvoudiging 

van het winkelaanbod niet te appreciëren (Latten,2012). De vereenvoudiging is echter een 
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gevolg van het gedrag van de consument. Consumenten verwachten steeds meer de 

aanwezigheid van bepaalde filiaalbedrijven in een bepaald winkelcentrum. De aanwezigheid 

van bepaalde filiaalbedrijven kan invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een 

winkelgebied. 

 

Beleving en Leisure 

Het aanbod van een winkelcentrum bestaat steeds vaker uit een combinatie van functies. Een 

winkelcentrum moet niet alleen maar winkelvoorzieningen bieden maar ook voorzieningen 

voor vrijetijdsbestedingen buiten de detailhandel. Winkelbeleving wordt een steeds 

belangrijker aspect in de ontwikkeling van een winkelgebied (Jones Lang Lasalle,2011). Een 

gevarieerd en authentiek aanbod is van steeds groter belang bij het aantrekken van 

consumenten naar een winkelgebied. 

 

2.5	  Soorten	  leegstand	  
 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de database van Locatus. Het is belangrijk om 

te weten wanneer een winkelunit als leegstaand bestempeld wordt.  

Een pand wordt door Locatus als leegstand gezien als er de verwachting is dat er in een 

leegstand pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte 

dienstverlening zal terugkomen (Locatus, 2012). Er wordt bovendien een onderscheid 

gemaakt in criteria tussen leegstaand in winkelgebieden en buiten winkelgebieden. In een 

winkelgebied moet het pand of als winkel in gebruik zijn geweest of leegstaan en op het pand 

aangegeven staat dat het te koop/huur is (als verkooppunt). Buiten een winkelgebied moeten 

beide criteria gelden.  

 

Daarnaast zijn er verschillende soorten van leegstand te onderscheiden. Niet alle vormen van 

leegstand hoeven als een probleem worden gezien. De soorten van leegstand die zijn te 

onderscheiden zijn: 

 

Frictieleegstand of mutatieleegstand: Een tijdelijke vorm van leegstand die maximaal een 

jaar duurt. De leegstand ontstaat door verhuizingen van bedrijven. Dit type leegstand moet 

niet worden gezien als een probleem maar zorgt er juist voor dat de markt goed blijft 

functioneren. 
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Aanvangsleegstand of aanloopleegstand: Dit is de leegstand die ontstaat wanneer een pand 

na nieuwbouw of renovatie wordt opgeleverd maar nog niet is verhuurd. De leegstand na 

oplevering mag maximaal 2 jaar duren. 

Langdurige leegstand: Hierin worden de leegstaande panden ingedeeld die al meer dan één 

jaar maar minder dan drie jaar leegstaan. 

Structurele leegstand: Dit is de leegstand die langer duurt dan drie jaar duurt en daarmee de 

meest problematische vorm van leegstand 

 

2.6	  Conclusies	  
	  
Dit hoofdstuk heeft de inzichten verzameld die nodig zijn om de mogelijke oorzaken van 

winkelleegstand in Nederland te begrijpen. Dit hoofdstuk heeft gewezen op de structuur van 

de Nederlandse detailhandel in Nederland. Er is nu bekend wat er in detailhandel speelt en 

welke ontwikkelingen een mogelijke invloed op de toenemende winkelleegstand hebben. 

Daarnaast zijn enkele theorieën besproken die het marktgedrag van private partijen verklaren. 

Als laatste is ook nog duidelijk geworden welke soorten van leegstand er zijn.. 
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3.	  	   Onderzoeksdesign	  
	  

Dit	  hoofdstuk	  geeft	  het	  onderzoeksdesign	  van	  deze	  studie	  weer.	  Eerst	  worden	  de	  

onderzoeksvragen	  geoperationaliseerd,	  vervolgens	  wordt	  de	  onderzoeksstrategie	  

besproken	  en	  daarna	  de	  onderzoeksmethoden.	  Het	  hoofdstuk	  eindigt	  met	  een	  

verantwoording	  voor	  de	  geselecteerde	  cases.	  

	  

3.1	  Onderzoeksvragen	  
	  

De	  hoofdvraag	  luidt	  als	  volgt:	  

	  

Welke	  factoren	  spelen	  een	  rol	  bij	  de winkelleegstand in verschillende centrale 

winkelgebieden van middelgrote steden met tussen de 40.000 en 80.000 inwoners en wat 

betekent dat voor de mogelijke oplossingsrichtingen? 

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er een aantal actoren in het onderzoek 

opgenomen. De oorzaken van winkelleegstand in centrale winkelgebieden van middelgrote 

steden staan centraal in de studie. Vier dimensies van het fenomeen zijn bestudeerd: de 

ontwikkeling van leegstand in Nederland, de oorzaken, de besmettelijkheid, en eventuele 

oplossingsrichtingen. Deze vier dimensies worden in de deelvragen hieronder 

geoperationaliseerd. 

 

De hoofdvraag is onderverdeeld in vier deelvragen. De eerste deelvraag is: 

 

Wat is de ontwikkeling van leegstand in Nederland en zijn er ruimtelijke verschillen in 

de leegstandsproblematiek? 

 

 

Om te begrijpen wat de achterliggende motieven van winkelleegstand zijn moet er eerst 

worden onderzocht hoe en waar de leegstand zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze vraag 

moet een beeld geven waar de leegstand in Nederland het hoogst is en het laagst. Het 

hoofdstuk moet zowel de leegstand op zowel landelijk als gemeentelijk en winkelgebied 

niveau weergeven. 
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De tweede deelvraag is: 

 

Welke factoren zijn van invloed op de leegstand van winkelpanden in Nederland? 

 

Er zijn verschillende oorzaken genoemd van winkelleegstand in hoofdstuk 2. Er is onderzocht 

in welke mate deze oorzaken gelden voor de winkelleegstand in centrale winkelgebieden van 

steden met tussen de 40.000 en 80.000 inwoners. Ook is er onderzocht of er nog andere 

factoren een rol spelen bij winkelleegstand die nog niet bekend zijn. 

 

De derde deelvraag luidt als volgt: 

 

Is leegstand “besmettelijk” (multiplier effect), en verschillen de oorzaken van leegstand 

tussen planmatig ontwikkelde en collectief beheerde centra enerzijds en organisch 

gegroeide winkelgebieden anderzijds? 

 

Er is weinig bekend over de gevolgen van winkelleegstand. De ernst van winkelleegstand is 

nog niet geheel duidelijk Daarnaast is ook niet duidelijk of de ernst en de oorzaken van 

leegstand verschillen tussen planmatig ontwikkelde en organisch gegroeide winkelcentra. 

Deze deelvraag probeert meer kennis over deze zaken te verschaffen.  

 

De laatste deelvraag is: 

 

Wat zijn de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan, en welke partij kan leegstand het 

beste tegengaan? 

 

Er zijn drie partijen die leegstand tegen kunnen gaan, dit zijn: de ondernemers, de gemeente 

en de eigenaren. Oplossingen voor leegstand missen vaak in onderzoeken naar leegstand en 

met behulp van deze vraag is er geprobeerd om een koppeling te maken van de theorie naar 

de praktijk. 
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3.2	  Onderzoekstrategie.	  
 

Dit onderzoek is van exploratieve aard. Zoals eerder vermeld is er nog te weinig 

bekend over de factoren die invloed hebben op winkelleegstand en zelfs nog minder 

over eventuele oplossingen. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de 

recente ontwikkelingen betreffende winkelleegstand (wat is de huidige situatie?), en 

wat zijn de mogelijke oorzaken (waarom gebeurt dat?).  

Het onderzoek is gefocust op een viertal centrale winkelgebieden. Dit onderzoek kan 

worden gedefinieerd als een multiple casestudie. Volgens Bryman kan een verschijnsel 

met behulp van een casestudie uitvoerig worden geanalyseerd. Een casestudie maakt 

meestal gebruik van kwalitatief onderzoek, maar kwantitatieve methoden kunnen ook 

worden gebruikt. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van zowel kwantitatief 

als kwalitatief onderzoek. 

De selectie van meerdere cases zorgt er daarnaast voor dat de bevindingen met elkaar 

kunnen worden vergeleken.  
 

3.3	  Onderzoeksmethoden	  
 

3.3.1	  Literatuur	  review	  
 

Bestaande literatuur is gebruikt voor het theoretisch kader en het in kaart brengen van 

mogelijke oorzaken van winkelleegstand in Nederland. Voor het hoofdstuk over de oorzaken 

van winkelleegstand is vooral gebruik gemaakt van literatuur dat de uitkomst is van 

vergelijkbare onderzoeken naar winkelleegstand. De gebruikte literatuur is een combinatie 

tussen krantenartikelen en academische papers. 

 

3.3.2	  Kwantitatief	  onderzoek	  
 

Op basis van de gegevens va Locatus zijn analyses gedaan naar het ruimtelijk patroon van 

winkelleegstand in Nederland. Locatus is een Retail databank en verzamelt gegevens van alle 

winkelpanden in Nederland. Deze analyses zijn uitgemond in hoofdstuk 4 en beantwoorden 

de eerste deelvraag.  
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De leegstandsanalyses in hoofdstuk 4 zijn gebaseerd op de aantallen leegstaande winkelunits. 

De leegstand had echter ook kunnen worden berekend op basis van het aantal meters 

winkelvloeroppervlak. 

 

3.3.3	  Interviews	  
 

Interviews zijn een belangrijke factor in de dataverzameling voor dit onderzoek. Het doel is 

om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de oorzaken van winkelleegstand. Er is gekozen 

voor interviews met stakeholders over leegstand omdat de oorzaken voor leegstand nog niet 

duidelijk zijn en ruimte voor flexibiliteit dus nodig is. In een enquête zou deze flexibiliteit 

bijvoorbeeld ontbreken.  

 

Bij de interviews met de stakeholders is er gekozen om enige richting te geven aan de 

interviews door een vragenlijst op te stellen. Er is echter geen enkele noodzaak om de 

vragenlijst gestructureerd te volgen, dit maakt de interviews semigestructureerd (Bryman, 

2008). Semigestructureerde interviews zijn gekozen om de flexibiliteit die deze 

onderzoeksmethode biedt. Tijdens het interview kunnen nieuwe vragen worden gevormd als 

reactie op de antwoorden van de respondent.  

Andere vormen van interviews waren geen optie. In volledig gestructureerde interviews gaat 

de ruimte voor speling in de vragen verloren en bij ongestructureerde interviews is de kans 

groot dat bepaalde onderwerpen niet aan de orde komen. 

 

Van elke casus is geprobeerd om een persoon van de gemeente en betrokken vastgoedpartij te 

spreken. In alle gevallen behalve de betrokken vastgoedpartij in Vlaardingen is dit gelukt.  

 

De semigestructureerde zijn gebruikt bij de interviews met deze twee partijen. Bij de selectie 

van respondenten is gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef (Covenience Sampling). 

De keuze voor dit type steekproef is gemaakt vanwege de beperkte middelen en tijd van een 

masteronderzoek.  

 

In dit onderzoek zijn er daarnaast interviews gehouden met de winkeliers gevestigd in de 

geselecteerde hoofdwinkelgebieden. Alle winkeliers in deze hoofwinkelgebieden kwamen in 
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aanmerking voor deelname aan het onderzoek. In eerste instantie was het de bedoeling om 

een enquête te houden onder de ondernemers. De toegankelijkheid tot de ondernemers was 

echter beperkt en vormde een barrière voor voldoende respons . Na constatering van de lage 

respons is vervolgens over gegaan op volledig-gestructureerde interviews (Bryman, 2008). 

Deze onderzoeksmethode kan met minder grote aantallen toch voldoende informatie 

opleveren. Volledig gestructureerde interviews geven de mogelijkheid om de antwoorden 

goed met elkaar te kunnen vergelijken. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

garanderen zijn de interviews uitgeschreven en met behulp van Nvivo op basis van codes en 

categorieën geclassificeerd. 

 

Er zijn verschillende benaderingswijzen gebruikt om de ondernemers in de 

hoofdwinkelgebieden te bereiken. Als eerste is er gekozen voor een directe benadering door 

een bezoek te doen aan alle winkeliers in de hoofdwinkelgebieden. Bij deze bezoeken aan de 

winkeliers vormden zich echter enkele obstakels. Zo was de bedrijfsleider vaak niet aanwezig 

of kon deze bij winkels die onderdeel zijn van een keten geen antwoord geven op de vragen. 

Na deze constatering moesten er dus andere benaderingen in beschouwing worden genomen. 

Op internet zijn verscheidene emailadressen te vinden van de winkeliers; een kans om niet te 

missen. Om de respons te vergroten is er een website gemaakt waarop alle informatie over het 

onderzoek te vinden is, ook is de enquête online gezet. Een uitnodiging voor de online 

enquête is per email verstuurd naar de ondernemers maar ook dit leverde te weinig 

respondenten op. Vervolgens is nog geprobeerd om ze dan per post te verzenden maar ook het 

aantal respondenten bleef te laag. Als laatste is een poging gedaan om met hulp van de 

gemeente en winkeliersvereniging het aantal reacties te vergroten. Alhoewel dit enig effect 

heeft gehad is de totaal benodigde respons niet behaald. Uiteindelijk is er toen voor gekozen 

om bij de winkeliers langs te gaan en gestructureerde interviews te houden. Bij deze 

interviews is gebruik gemaakt van een type niet aselecte steekproef, namelijk de convenience 

sampling. Dit is een steekproef waarbij simpelweg alle respondenten die toegankelijk waren 

in het onderzoek zijn opgenomen (Bryman, 2008) 
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3.4	  Verantwoording	  voor	  de	  selectie	  van	  cases	  
 

Centrale winkelgebieden van steden 

Er is gekozen om de verschillende oorzaken voor leegstand in Centrale winkelgebieden te 

onderzoeken omdat dit het belangrijkste winkelgebied is binnen een gemeenten. Daarnaast is 

de leegstand volgens Locatus in hoofdwinkelgebieden en grote kernverzorgende centra het 

hoogst(Zie paragraaf 5.1). De winkelgebieden moeten dus in een van deze categorieën vallen: 

Hoofdwinkelgebied Groot, Hoofdwinkelgebied Klein of Kernverzorgend groot (definities in 

paragraaf 2.1). 

 

 Omvang van de steden 

Niet alleen moeten de steden in de bepaalde categorieën winkelcentratype vallen, de 

geselecteerde gemeenten moeten ook in een bepaalde categorie inwoners vallen. De steden 

moeten minimaal 40.00 inwoners en maximaal 100.000 inwoners omvatten. Dit zijn vaak de 

steden die net vallen onder een grote stad. Door de selectie van deze steden kan dit onderzoek 

bijdragen in de discussie over de leegstand die in de middelgrote steden is ontstaan. De 

uiteindelijk geselecteerde steden hebben tussen de 40.000 tot 80.000 inwoners Door steden te 

kiezen van een gelijke omvang kunnen de steden goed met elkaar worden vergeleken.  

 

Planmatig ontwikkeld of Organisch gegroeid. 

Bij de selectie van cases is rekening gehouden met de manier waarop het winkelcentrum is 

ontwikkeld. Door dit te doen kan er misschien een verschil worden opgemerkt in de oorzaken 

van leegstand tussen planmatig en organisch gegroeide winkelcentra. Volledig organisch 

gegroeide winkelcentra komen in principe niet voor dus is ervoor gekozen om twee cases te 

selecteren die zowel planmatig ontwikkeld als organisch gegroeid zijn. Daarnaast zijn er twee 

volledig planmatig ontwikkelde cases geselecteerd. De bevindingen kunnen dan zowel binnen 

als buiten de categorie van ontwikkeling met elkaar worden vergeleken. 

 

Alleen steden binnen de Randstad 

Om de mogelijke oorzaken van leegstand in de cases zo goed mogelijk te kunnen vergelijken 

zijn er alleen steden binnen de Randstad geselecteerd. De omgevingsfactoren zijn dan voor 

alle cases vergelijkbaar. Externe factoren die buiten de Randstad een rol spelen zoals een 

sterke vergrijzing en krimp worden door deze afbakening buitenspel gezet.  
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Winkelgebieden met een verschillend leegstandspercentage 

Er zijn winkelgebieden geselecteerd met verschillende leegstandspercentages zodat 

verschillen tussen winkelgebieden duidelijk waarneembaar zijn. Bij de selectie is geprobeerd 

om de centrale winkelgebieden met de hoogste en met het laagste leegstandspercentage te 

selecteren. De verschillende oorzaken van leegstand kunnen door deze selectie ook 

makkelijker worden verklaard. 

 

Winkelaanbod in winkelgebied 

De laatste selectiecriteria heeft betrekking op het type 

winkelaanbod in het winkelgebied. In het onderzoek 

zijn centrale winkelgebieden geselecteerd met een 

verschillend winkelaanbod. Er zijn twee kleinere 

winkelgebieden geselecteerd met een aanbod dat 

vooral gericht is op de dagelijkse boodschappen en 

twee winkelgebieden met een aanbod waar de nadruk 

ligt op niet-dagelijkse boodschappen. Door deze 

voorwaarde kan er worden onderzocht of de het type 

winkelaanbod van het Centrale winkelgebied in een 

middelgrote stad invloed heeft op de hoogte van de 

leegstand. 

 

De	  geselecteerde	  hoofdwinkelgebieden	  

	  

In	  de	  tabel	  hiernaast	  zijn	  de	  steden	  die	  na	  de	  

selectiecriteria	  overblijven	  weergeven.	  Deze	  steden	  

vallen	  dus	  binnen	  de	  Randstad	  ,het	  inwonersaantal	  

is	  groter	  dan	  40.000	  inwoners	  maar	  kleiner	  dan	  

100.000.	  Schiedam	  en	  Spijkenisse	  zijn	  buiten	  

beschouwing	  gelaten	  omdat	  deze	  gemeenten	  al	  

uitgebreid	  aan	  bod	  zijn	  gekomen	  in	  andere	  

onderzoeken	  naar	  leegstand.	  

	  

	  	  

Leegstand 
Houten 0% 
Amstelveen 1,20% 
Capelle Aan Den Ijssel 2,40% 
Nieuwegein 2,90% 
Purmerend 3,10% 
Zoetermeer 3,70% 
Katwijk 4,40% 
Leidschendam-Voorburg 4,60% 
Barendrecht 5,10% 
Ridderkerk 5,10% 
Westland 5,30% 
Delft 5,40% 
Haarlemmermeer 5,40% 
Almere 5,80% 
Velsen 6,70% 
Zwijndrecht 6,70% 
Zaanstad 7,00% 
Beverwijk 7,80% 
Zeist 8,00% 
Vlaardingen 11,10% 
Rijswijk 12,90% 
Spijkenisse 13,40% 
Schiedam 15,70% 

  Planmatig 
 Combi 
 

Tabel 3.1 Leegstandpercentages (Eigen 
bewerking; Lobatus, 2013) 
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Vervolgens	  zijn	  deze	  steden	  opgedeeld	  in	  planmatig	  ontwikkelde	  centra	  en	  

winkelgebieden	  die	  bestaan	  uit	  zowel	  een	  planmatig	  als	  organisch	  gegroeid	  deel. 

Vlaardingen en Purmerend zijn vervolgens geselecteerd omdat de centrale winkelgebieden in 

deze gemeenten beschikken over het hoogste en laagste leegstandspercentage in de groep van 

winkelgebieden met een organisch deel. Deze twee winkelgebieden hebben allebei een 

aanbod dat gericht is op de niet-dagelijkse boodschappen. 

	  

 Nu	  er	  twee	  Centrale	  winkelgebieden	  zijn	  geselecteerd	  moeten	  er	  nog	  twee	  planmatig	  

ontwikkelde	  winkelgebieden	  worden	  geselecteerd.	  Zwijndrecht	  en	  Rijswijk	  beschikken	  

over	  de	  planmatig	  ontwikkelde	  centrale	  winkelgebieden	  met	  de	  hoogste	  

leegstandspercentages.	  Er	  zijn	  echter	  al	  twee	  centrale	  winkelgebieden	  geselecteerd	  met	  

een	  aanbod	  op	  de	  niet-‐dagelijkse	  boodschappen	  en	  dus	  valt	  Rijswijk	  af.	  Het	  centrale	  

winkelgebied	  van	  Zwijndrecht	  wordt	  geselecteerd	  als	  een	  van	  de	  planmatig	  ontwikkelde	  

winkelgebieden.	  Houten	  beschikt	  over	  het	  planmatig	  ontwikkeld	  winkelgebied	  met	  het	  

laagste	  leegstandspercentage.	  Ook	  het	  centrale	  winkelgebied	  van	  Houten	  heeft	  vooral	  

een	  functie	  als	  centrum	  voor	  dagelijkse	  boodschappen,	  Houten	  wordt	  dus	  geselecteerd	  

voor	  het	  onderzoek.	  
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4.	  	   Oorzaken	  van	  winkelleegstand	  uit	  de	  literatuur	  
 

In dit hoofdstuk is er geprobeerd om de oorzaken van winkelleegstand te achterhalen. Er zijn 

al verscheidene onderzoeken naar de oorzaken van winkelleegstand geweest. Het 

leegstandsniveau in een winkelgebied wordt bepaald door een veelvoud aan factoren. De 

belangrijkste mogelijke oorzaken van winkelleegstand uit vorige onderzoeken worden 

hieronder weergeven. 

 

4.1	  Algemene	  ontwikkelingen	  met	  een	  mogelijke	  invloed	  op	  de	  winkelleegstand	  
	  
Economische crisis: 

Nederland heeft nu al een aantal jaar (sinds 2009) te maken met een economische recessie. De 

tegenvallende economische situatie heeft ervoor gezorgd dat consumenten minder makkelijk 

geld uitgeven. De consumptieve bestedingen in de detailhandel zijn de afgelopen jaren 

gedaald (CBS,2013). Daar komt bovenop dat het consumentenvertrouwen ook is gedaald en 

mensen dus minde snel een winkelgebied bezoeken(CBS, 2013) Het aantal faillissementen in 

de detailhandel neemt juist toe (Faillisementenieuws, 2013). Door de huidige economische 

ontwikkelingen wordt de aankoop van luxeproducten vaak uitgesteld. De omzetten dalen en 

dit lijdt steeds meer tot het einde van een winkel.  

 

Internet verkopen 

Internet wordt door veel ondernemers gezien als een bedreiging en kan ook zorgen voor een 

vermindering in het aantal fysieke winkels (DTNP, 2013).  

Deze gedachte is niet vreemd aangezien de internetverkopen de afgelopen jaren sterk zijn 

gestegen(Thuiswinkel, 2013). Aan de andere kant hebben veel fysieke winkels ook een 

webwinkel waar ze hun producten aan de man brengen. Cor Molenaar geeft aan dat het 

gedrag van de consument is veranderd. De fysieke winkel wordt steeds vaker overgeslagen bij 

de aankoop van een product (Molenaar,2011). Door dit veranderd gedrag van de consument 

kan leegstand ontstaan. 
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4.2	  Omgevingsfactoren	  met	  een	  mogelijke	  invloed	  op	  de	  winkelleegstand	  
	  
Vergrijzing bevolking en bevolkingskrimp 

In Nederland neemt de vergrijzing van de bevolking toe, de vergrijzing van ondernemers dus 

ook. Een steeds grotere groep ondernemers stopt met ouderdom als reden. Het komt ook veel 

vaker voor dat ondernemers geen passende opvolger kunnen vinden (HBD,2011). De winkel 

stopt en de winkelunit komt leeg te staan. Daarnaast kan de vergrijzing van de algehele 

bevolking ook indirect leiden tot leegstand aangezien ouderen minder mobiel zijn. Een 

bezoek aan een buurtcentra ligt dan meer voor de hand dan een bezoek aan een centraal 

winkelgebied. 

 

Regionale concurrentie: 

In het onderzoek van Ossenkoppele (2012) komt naar voren dat vooral steden onder de rook 

van een grote stad last kunnen hebben van afvloeiing. Een slechte concurrentiepositie in de 

regio kan dan ook leiden tot leegstand. Het onderzoek van Dasselaar (2004) bevestigt dit 

beeld, vaak is door concurrentie met nabije gemeenten te veel vierkante meter 

winkeloppervlak per inwoner. 

 

Overproductie 

Leegstand kan ontstaan wanneer het aantal vierkante meters winkeloppervlak niet overeen 

komt met de grootte van het verzorgingsgebied (Dasselaar, 2006). Te veel 

winkelvloeroppervlakte per inwoner kan ontstaan na een te grote toevoeging van winkels in 

de eigen gemeente of door concurrentie van omliggende gemeenten.  

 

4.3	  Mogelijke	  oorzaken	  van	  leegstand	  binnen	  een	  winkelgebied	  
	  
Het huurprijsniveau  

De hoogte van de huur kan invloed hebben op de leegstand. Volgens Dasselaar leidt een 

hogere huur echter niet tot een grotere kans op leegstand aangezien hogere huren voorkomen 

op goede locaties (Dasselaar, 2004). Een hogere huur kan indirect in combinatie met een 

verslechterde omzet van een ondernemer echter wel zorgen voor leegstand. Door de 

verslechterde omzetten van de laatste jaren maar de constant gebleven huren kan de huurprijs 

de afgelopen jaren een steeds grotere rol zijn gaan spelen als oorzaak van leegstand. 
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Daarnaast kan de huurprijs niet meer marktconform zijn en dit kan indirect leiden tot 

leegstand (Van Ossenkoppele, 2012) 

 

Type eigenaar: 

We kunnen de verhuurders onder twee groepen indelen, dit zijn de particuliere beleggers en 

de professionele institutionele beleggers (Dasselaar, 2004). Een verschil in leegstand is in het 

onderzoek van Dasselaar niet gevonden. Een institutionele belegger kan echter vaak sneller 

een pand weer opvullen door de kennis die deze belegger van de markt heeft. Particuliere 

beleggers accepteren daarentegen sneller een nieuwe huurder omdat zij afhankelijk zijn van 

de huurinkomsten en zullen dus minder kritisch zijn bij de selectie. Daarnaast staan 

winkelunits van institutionele beleggers minder vaak leeg dan de units van particuliere 

beleggers (Van Ossenkoppele, 2012) 

 

Parkeren en bereikbaarheid: 

De bereikbaarheid heeft geen directe relatie met de hoogte van de leegstand. Een 

winkelgebied kan echter alleen succesvol zijn als de consumenten makkelijk bij het 

winkelgebied kunnen komen. Als de obstakels om bij een winkelgebied te komen te groot 

worden zullen consumenten wegblijven en zal er leegstand kunnen ontstaan (Dasselaar, 

2004). De locatie van de parkeergarage speelt ook een rol, locaties in de buurt van een 

parkeergarage worden beter bezocht (Van Ossenkoppele, 2012) 

 

De kwaliteit van het verblijfsklimaat: 

Ook deze factor kan indirect zorgen voor leegstand. Als het winkelgebied niet aantrekkelijk 

genoeg is en sfeer mist kunnen consumentenstromen verminderen. Door de afname van het 

antal bezoekers zou leegstand kunnen ontstaan (van Ossenkoppele, 2012 en Dasselaar, 2004). 

 

Locatie: 

Uit vorige onderzoeken blijkt dat de locatie een van de belangrijkste factoren is voor de 

hoogte van het leegstandniveau. Winkelstraten met een lagere passsantenstroom beschikken 

vaak over een hoger leegstandpercentage dan winkelstraten met veel passanten. Op A1 

locaties is de leegstand met 2% vrij laag, terwijl op C-Locaties de leegstand naar 12,3% is 

gestegen (Zandbergen, 2013). Daarnaast is de locatie belangrijk voor het functioneren van een 

winkel omdat er na verloop van tijd bepaalde looproutes in een winkelcentrum ontstaan 
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(Houwelingen, 2008). Consumenten houden zich vaak aan deze looproute, ligt de winkel niet 

aan een dergelijke looproute dan heeft deze minder passanten.  

 

Winkelaanbod: 

Over de invloed van het winkelaanbod op de leegstand zijn verscheidene standpunten. 

Dasselaar (2006) geeft aan dat een winkelstraat beter functioneert bij een goede mix van en 

compleetheid van het winkelaanbod. Daartegenover staat Van Zweeden (2009) die geen 

relatie heeft gevonden tussen het aantal trekkers en een lagere leegstand. Ook  

Van Ossenkoppele (2012) constateert dat het ontbreken van een goed winkelaanbod kan 

leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie. Vooral het ontbreken van trekkers 

zou kunnen leiden tot afvloeiing en leegstand. Een goed winkelaanbod kan slechtere 

eigenschappen van een winkelgebied compenseren (Teller,2008)  

 

4.3	  Conclusies	  
Uit de literatuur is duidelijk geworden wat mogelijke oorzaken voor leegstand kunnen zijn. 

De belangrijkste oorzaken die zijn gevonden in vorige onderzoeken zijn: regionale 

concurrentie, het winkelaanbod, de locatie, de kwaliteit van het verblijfsklimaat, Parkeren en 

bereikbaarheid, het overheidsbeleid, type eigenaar, het huurprijsniveau en krimp van de 

bevolking. De oorzaken uit de literatuur zijn gebruikt in het empirisch onderzoek naar de 

oorzaken van winkelleegstand. 
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5.	  	   Kwantitatieve	  analyse	  van	  leegstand	  in	  Nederland	  
	  

De afgelopen jaren is de leegstand van winkelpanden in Nederland toegenomen. In dit 

hoofdstuk wordt duidelijk waar deze leegstand zich precies plaatsvindt. Er is niet alleen 

gekeken in welke steden de meeste leegstand plaatsvindt maar ook in welke type 

winkelgebieden veel winkels leegstaan. Uiteindelijk mond dit hoofdstuk uit in een selectie 

van een aantal cases die interessant zijn om nader te onderzoeken. 

	  

5.1	  Algemeen	  van	  2008	  tot	  en	  met	  2012	  
 
In 2008 was de winkelleegstand in Nederland 5,5%, een niet al te hoog percentage. Een jaar 

later steeg de algehele leegstand in Nederland naar 5,6%. Een kleine toename maar 

vooralsnog geen schrikbarende groei. De kredietcrisis begonnen eind 2008 heeft destijds nog 

geen uitwerking gehad op de leegstandscijfers. Het lijkt er echter op dat de kredietcrisis een 

incubatietijd heeft gehad en uiteindelijk alsnog heeft gezorgd voor een stijging van de 

leegstand in 2010. In dit jaar steeg de leegstand naar 6,1%, een toename van een half procent. 

Het daaropvolgende jaar steeg de leegstand opnieuw met een half procent naar 6,6%. Het 

afgelopen jaar werd de groei in leegstand weer enigszins afgezwakt en nam toe met 0,2%. Het 

huidige leegstandspercentage in Nederland is dan 6,8%. De algehele stijging van leegstand 

kan natuurlijk niet alleen maar op de crisis worden afgeschoven. Er zijn meerdere factoren die 

ervoor gezorgd hebben dat de winkelleegstand is toegenomen. Dergelijke factoren worden in 

het empirisch deel blootgelegd. De vraag is echter of de leegstand de komende jaren verder 

zal toenemen en tot op welke hoogte een eventuele stijging doorgaat.  

 

5.1.2	  Leegstand	  in	  gemeenten.	  Van	  2008	  tot	  en	  met	  2012	  
	  

In bijna alle gemeenten is de leegstand tussen 2008 en 2012 gegroeid. Alleen in de gemeenten 

met minder dan 5000 en meer dan 250000 inwoners is de leegstand niet gegroeid. In de 

gemeenten met meer dan 250000 inwoners, dit zijn de 4 grote steden van Nederland is de 

gemiddelde leegstand zelfs gedaald. Nader bekeken is echter alleen de leegstand in 

Amsterdam en Utrecht laag ten opzichte van het gemiddelde in 2012. De winkelleegstand in 

Amsterdam was in 2012, 2,4% en in Utrecht 4,4%. ‘s-Gravenhage zit met 6,3% ook onder het 

landelijk gemiddelde maar dit verschil is niet bijzonder groot. Rotterdam zit met 7% boven 
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het landelijk gemiddelde. Vooralsnog lijkt het er dus op dat van de vier grote steden alleen 

Amsterdam en Utrecht zich van de tendens onttrekken. 

 

Gemeenten 2008 2009 2010 2011 2012 

Tot 5000 inwoners 0 0 1,10% 0,00% 0,00% 

Van 5000 -10000 3,30% 3,80% 4,90% 6,00% 6,90% 

Van 10000 - 20000 4,80% 4,90% 5,00% 5,10% 5,70% 

Van 20000 - 50000 5,00% 5,10% 6,20% 6,50% 6,90% 

Van 50000 - 100000 6,80% 7,00% 7,40% 8,10% 8,60% 

Van 100000 - 150000 5,60% 5,20% 6,40% 5,80% 7,00% 

Van 150000 - 250000 5,80% 6,30% 6,10% 7,50% 7,40% 

Meer dan 250000 5,00% 4,80% 4,90% 5,10% 4,70% 

Totaal alle gemeenten 5,50% 5,60% 6,10% 6,60% 6,80% 

Tabel 5.1 Leegstand in gemeenten(Eigen bewerking; Locatus, 2013) 

 

 
Figuur 5.1 Leegstand in gemeenten. (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

 

Vooral in de gemeenten tussen de 50.000 en de 100.000 inwoners is de leegstand flink 

gestegen. In de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners is de winkelleegstand het hoogst 

en in 2012 gemiddeld zelfs 8,6%. In deze grootteklasse vallen vooral steden als Schiedam, 

Almelo, Sittard-Geleen, Heerlen en Lelystad op. Deze steden hebben allen een	  
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leegstandpercentage van rond de 15% of hoger. Dit terwijl andere vergelijkbare gemeenten 

als Barneveld, Amstelveen, Capelle Aan Den Ijssel,  

Purmerend, Heerhugowaard en Katwijk juist een lage winkelleegstand hebben.   

 

Bij de middelgrote steden van 100.000 tot 150.000 inwoners zitten de meeste gemeenten 

onder het landelijk gemiddelde. Er zijn echter enkele gemeenten die kunnen worden gezien 

als uitschieters en daardoor het gemiddelde omhoog halen. De gemeenten met een hoge 

leegstand zijn Arnhem, Maastricht, Dordrecht en  

Venlo. Hetzelfde kan worden opgemerkt bij de gemeenten met een inwonersaantal tussen de 

150.000 en 250.000. De meeste gemeenten zitten net onder of boven het landelijk gemiddelde 

maar Enschede, Tilburg en Eindhoven halen het gemiddelde in deze klasse omhoog. 

	  

5.1.3	  Leegstand	  per	  type	  winkelgebied	  Van	  2008	  tot	  en	  met	  2012	  
	  

De winkelgebieden kunnen worden ingedeeld in vier categorieën. Dit zijn Centrale 

winkelgebieden, ondersteunende winkelgebieden, verspreide bewinkeling en overige 

winkelgebieden. Binnen deze categorieën is weer een onderverdeling gemaakt in 

subcategorieën. Zoals te zien is in tabel 5.2 is de leegstand in centrale winkelgebieden het 

grootst en die in de verspreide bewinkeling het laagst. Opvallend is echter dat de leegstand in 

overige winkelgebieden zoals PDV-locaties het meest gegroeid is in de afgelopen jaren.  
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Tabel 5.2 Leegstand per type winkelgebied(Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

 

In de centrale winkelgebieden kampen vooral de hoofdwinkelgebieden en de grotere 

kernverzorgende centra met een hoge leegstand. Zowel in de kleine hoofdwinkelgebieden als 

grote hoofdwinkelgebieden staan relatief gezien de meeste winkels leeg. De kernverzorgende 

supermarktcentra hebben ook een hoog leegstandpercentage maar dit percentage is veel 

	  	   	  	   	  	   2012	   2011	   2010	   2009	   2008	  

	  	   Binnenstad	   	  	   6,00%	   5,90%	   5,50%	   4,80%	   5,20%	  

	  	   Hoofdwinkelgebied	  groot	   	  	   9,90%	   9,40%	   8,90%	   7,90%	   7,70%	  

	  	   Hoofdwinkelgebied	  klein	   	  	   7,70%	   6,90%	   6,10%	   5,80%	   5,50%	  

	  	   Kernverzorgend	  centrum	  groot	   7,20%	   6,60%	   6,30%	   5,10%	   4,80%	  

	  	   Kernverzorgend	  centrum	  klein	   5,70%	   5,90%	   5,90%	   4,80%	   5,00%	  

	  	   Kernverzorgend	  supermarktcentrum	   12,10%	   0,00%	   8,70%	   8,70%	   	  	  

	  	   Stadsdeelcentrum	   	  	   4,60%	   3,70%	   4,30%	   4,50%	   3,20%	  

Totaal	  Centraal	  

	  	  

	  	   7,40%	   7,00%	   6,60%	   5,80%	   5,70%	  

	  	   Binnenstedelijke	  winkelstraat	   6,30%	   7,00%	   6,40%	   6,50%	   6,50%	  

	  	   Buurtcentrum	   	  	   7,00%	   5,60%	   5,30%	   5,40%	   4,90%	  

	  	   Supermarktcentrum	   	  	   6,20%	   7,60%	   4,00%	   4,80%	   2,30%	  

	  	   Wijkcentrum	  groot	   	  	   6,40%	   7,10%	   5,90%	   5,70%	   5,70%	  

	  	   Wijkcentrum	  klein	   	  	   5,80%	   5,60%	   5,70%	   5,30%	   5,10%	  

Totaal	  Ondersteunend	  

	  	  

	  	   6,30%	   6,50%	   5,90%	   5,80%	   5,70%	  

	  	   Grootschalige	  

concentratie	  

	  	   5,90%	   6,00%	   4,20%	   3,40%	   2,30%	  

	  	   Speciaal	  Winkelgebied	   	  	   6,50%	   2,30%	   4,30%	   4,30%	   2,10%	  

Totaal	  overig	  

	  	  

	  	   6,00%	   5,70%	   4,20%	   3,50%	   2,30%	  

	  	   Verspreide	  bewinkeling	   	  	   5,30%	   4,90%	   4,40%	   4,40%	   4,30%	  

Totaal	  verspreide	  bewinkeling	  

	  	  

	  	   5,30%	   4,90%	   4,40%	   4,40%	   4,30%	  

	  	   	  Totaal	  gemiddelde	  	   	  	   6,80%	   6,60%	   6,10%	   5,60%	   5,50%	  
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gevoeliger voor schommelingen door het lage aantal cases. De leegstand in ondersteunende 

winkelgebieden wijkt niet veel af van het landelijk gemiddelde. Wel is opvallend dat de 

leegstand in supermarktcentra bijna is verdriedubbeld .  

	  

5.2	  Huidige	  situatie	  
	  

5.2.1	  Leegstand	  in	  gemeenten	  
	  

De leegstand in de gemeenten is in het afgelopen jaar alleen maar toegenomen en inmiddels is 

het leegstandspercentage zelfs gestegen tot 7%. De leegstand neemt echter niet meer zo snel 

toe als in voorgaande jaren. In de grote steden is het leegstandpercentage maar met een tiende 

gestegen. De stijging in de leegstand doet zich vooral voor in de middelgrote gemeenten. Het 

leegstandspercentage in de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners lijkt dan ook het 

meest zorgwekkend te zijn. Uit de voorgaande paragrafen is al gebleken dat de leegstand in 

deze klasse de afgelopen jaren het meest is gestegen.  

	  

	  
Figuur	  5.2	  Leegstand	  in	  gemeenten.	  (Eigen	  

bewerking;Locatus,	  2013)	  

5.2.2	  Winkelgebiedstypering	  
Het afgelopen jaar is de leegstand vooral in de centrale winkelgebieden toegenomen. Binnen 

de centraal winkelgebieden zijn het net als in de voorgaande jaren vooral de 

hoofdwinkelgebieden die kampen met een hoge leegstand. Opvallend is dat een lichte daling 

is te constateren in de ondersteunende winkelgebieden. De daling is vooral te danken aan de 

afnemende leegstand in de supermarktcentrums 
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Tabel 5.3 Leegstand per type winkelgebied. (Eigen bewerking ;Locatus, 2013) 

 

De leegstand per type winkelgebied verschilt veel tussen de gemeenten. Bij deze nadere 

uitsplitsing van de leegstand per winkelgebieden blijft de leegstand het hoogst in de centrale 

gebieden. In de gemeenten met 50.000-100.000 inwoners is duidelijk te zien dat de 

leegstandsproblematiek zich vooral in de centrale gebieden voordoet. In absolute getallen is 

de leegstand in de centrale gebieden overigens verreweg het hoogst. De leegstand in overige 

winkelgebieden valt in een aantal gemeenten echter veel hoger uit dan de vorige tabel doet 

vermoeden. In de gemeenten tussen de 20.000 en 50000 inwoners staat namelijk meer dan 

      2013 

  Binnenstad  6,00% 

  Hoofdwinkelgebied groot 10,10% 

  Hoofdwinkelgebied klein 8,20% 

  Kernverzorgend centrum groot 7,70% 

  Kernverzorgend centrum klein 6,30% 

  Kernverzorgend 

supermarktcentrum 

     0% 

  Stadsdeelcentrum 5,30% 

Totaal Centraal 

  

 7,70% 

  Binnenstedelijke winkelstraat 5,80% 

  Buurtcentrum 6,90% 

  Supermarktcentrum 4,00% 

  Wijkcentrum groot 6,80% 

  Wijkcentrum klein 5,90% 

Totaal Ondersteunend   6,10% 

  Grootschalige concentratie 7,40% 

  Speciaal Winkelgebied 0% 

Totaal 

Overig 

   6,60% 

  Verspreide bewinkeling 5,50% 

Totaal Verspreide 

bewinkeling 

  5,50% 

      7,00% 
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10% van de winkels in de overige winkelgebieden leeg. In de grootste gemeenten is de 

leegstand bijzonder laag, voor de centrale winkelgebieden in de grote gemeenten zullen dus 

andere factoren een grote rol spleen. 

 

 
Figuur 5.3 Leegstand in verschillende winkelgebieden (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

 

5.3	  Leegstand	  in	  kern-‐periferie	  model	  
	  
Om een goed beeld te kunnen krijgen waar leegstand op dit moment nou eigenlijk speelt 

bekijken is de leegstand per deel van Nederland bekeken. Er is gebruik gemaakt van het kern-

periferie model (Louter et al, 2009). Dit model verdeelt Nederland in drie delen: de Randstad, 

de intermediaire zone en de nationale periferie. Hieronder wordt aangegeven welke gebieden 

in welke categorieën zijn geplaats: 

 

Randstad: Hierin zijn de gemeenten ingedeeld die vallen in de volgende gebieden; de 

provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland exclusief het noordelijk deel(Louter et al, 

2009). 

 

Intermediaire zone: Dit zijn de delen die grenzen aan de Randstad; De provincies Noord-

Brabant, Flevoland, Gelderland met uitzondering van de Achterhoek, in Overijssel alleen de 

steden Zwolle en Deventer en het noorden van Noord-Holland(Louter et al, 2009).. 
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De periferie: Dit zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg, 

Overijssel exclusief Zwolle en Deventer en de Achterhoek( Louter et al, 2009). 
 

 
Figuur 5.4 Leegstand Kern-periferie model (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

 

Duidelijk is dat de gemiddelde leegstand in de Randstad een stuk lager is dan de gemiddelde 

leegstand in de overige delen van Nederland. De gemiddelde leegstand in de periferie in 2012 

was 8,5%, dit is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde leegstand (6,8%) in hetzelfde jaar. Op 

dit moment is de leegstand in de Randstad vrij constant terwijl de leegstand in de overige 

zones toeneemt. Vooral de leegstand in de periferie van Nederland blijft jaarlijks aanzienlijk 

toenemen. Als er wordt gekeken naar het aandeel in absolute leegstand, staat er ook het 

meeste leeg in de periferie. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de absolute leegstand tussen 

de gebieden in Nederland niet heel veel verschilt. 

	  
Figuur 5.5 Absolute leegstand. (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

0,0%	  
1,0%	  
2,0%	  
3,0%	  
4,0%	  
5,0%	  
6,0%	  
7,0%	  
8,0%	  
9,0%	  
10,0%	  

Randstad	   intermediair	   Periferie	  

2012	  

2013	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Aandeel	  in	  absolute	  
winkelpanden	  

Aandeel	  absolute	  
leegstand	  

Intermediair	  

Periferie	  

Randstad	  



	   40	  

Ook op een lager schaalniveau kunnen gemeenten in Nederland worden onderscheiden. Er is 

gekozen voor een verdeling van de gemeenten op basis van stadsgewesten. Hierin zijn de 

belangrijkste steden in een stadsgewest bestempeld als de kernstad van het stadsgewest. De 

overige gemeenten in het stadsgewest vallen onder suburbane gemeenten in stadsgewesten. 

Alle andere gemeenten in Nederland zijn landelijk. 

	  
Figuur 5.6 Leegstand per regio (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

 

Opvallend is dat de gemiddelde leegstand in de suburbane gemeenten binnen de 

stadsgewesten lager is dan in de kernsteden. Het afgelopen jaar is het verschil in leegstand 

tussen suburbane gemeenten en kernsteden alleen maar toegenomen. 

Wel wordt het beeld dat gecreëerd is door het kern-periferie model bevestigd; de leegstand 

buiten de verstedelijkte gebieden is hoger dan binnen de stadsgewesten.  Dit beeld is het 

afgelopen jaar alleen maar versterkt. 

De vorige twee figuren hebben al inzicht gegeven in de gebieden waar de leegstand in 

Nederland het hoogst is. De twee schaalniveaus kunnen echter ook nog met elkaar worden 

gecombineerd. 

 

In de Randstad zijn de leegstandspercentages zowel in de kernsteden als suburbane regio’s 

laag. In de landelijke gemeenten in de Randstad is de leegstand  vrijwel gelijk aan het 

Nederlands gemiddelde. Opmerkelijk is dat de leegstand in de kernsteden in de intermediaire 

zone en de nationale periferie hoger is dan in de andere type gemeenten. Buiten de Randstad 

scoren de landelijke gemeenten echter ook een hoog leegstandpercentage. Het lijkt erop dat de 

suburbane regio’s minder te maken hebben met leegstand dan  de kern steden en gemeenten 

in landelijke gebieden. Een mogelijke	  verklaring	  hiervoor	  is	  de	  bevolkingskrimp	  in	  de	  
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landelijke	  regio’s.	  Gemeenten	  in	  de	  nabijheid	  van	  een	  grote	  stad	  lijken	  het	  dus	  goed	  te	  

doen.	  	  

	  

Gebied	   Verstedlijkingsgraad	   INDEX	   2013	  

Intermediaire	  Zone	   Kernstad	   111,43	   7,80%	  

	   Landelijk	   110,00	   7,70%	  

	  	   Suburbaan	   90,00	   6,30%	  

	   	   	   	  
periferie	   Kernstad	   142,86	   10,00%	  

	   Landelijk	   124,29	   8,70%	  

	  	   Suburbaan	   112,86	   7,90%	  

	   	   	   	  
Randstad	   Kernstad	   71,43	   5,00%	  

	   Landelijk	   102,86	   7,20%	  

	  	   Suburbaan	   78,57	   5,50%	  

	   	   100	   7%	  

Tabel 5.4 Leegstand Kern-periferie model 2013 uitgesplitst. (Eigen bewerking;Locatus, 2013) 

	  

5.4	  Conclusie	  
	  

Uit de data is naar voren gekomen dat de leegstand in bepaalde regio’s hoge is dan in andere.  

De leegstandproblematiek lijkt zich vooral te concentreren in de middelgrote gemeenten en 

dan met name buiten de Randstad. De vier grote steden in Nederland hebben over het 

algemeen weinig last van een toenemende leegstand. Verder is de leegstand de afgelopen 

jaren vooral toegenomen in de centrale winkelgebieden en in de overige bewinkeling. Verder 

onderzoek moet dus worden gedaan naar deze winkelgebieden. De leegstand is het hoogst in 

de  gemeenten met 20.000 tot 100.000 inwoners. Dit hoofdstuk heeft het ruimtelijk patroon 

van winkelleegstand blootgelegd. De oorzaken van leegstand zijn in de geselecteerde 

gemeenten verder onderzocht..  
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6.	  	   Introductie	  van	  de	  geselecteerde	  centrale	  winkelgebieden.	  
	  

In dit hoofdstuk worden de casusgebieden geïntroduceerd. De gemeenten zullen stuk voor 

stuk worden behandeld. Eerst zal er wat algemene informatie over het winkelgebied worden 

gegeven. Na deze informatie zal verdere informatie worden verstrekt over de functionering 

van het winkelcentrum op basis van gegevens van Locatus en het 

Koopstromenonderzoek(2011).  

 

6.1	  Purmerend	  
 

Purmerend is gelegen ten noorden van Amsterdam en de binnenstad is met 285 winkels en 

een vloeroppervlak van 43.200 m2, het grootste winkelgebied in de gemeente (DTNP,2011). 

In het centrum van Purmerend zijn meer winkels te vinden dan in de nabijgelegen kernen 

Beverwijk, Amsterdam-Noord, Heerhugowaard, Heemskerk en Volendam. Er zijn echter ook 

enkele centra met een groter aanbod. Dit zijn de binnensteden van grotere steden als 

Zaandam, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam(DTNP,2011).  

 

De binnenstad van Purmerend is een combinatie van een planmatig en organisch gegroeid 

winkelaanbod. Het planmatige deel is winkelcentrum Eggert, hier is met circa 20.000m2 

verdeeld over 75 winkels een groot deel van de winkels gevestigd (DTNP,2011). Het is een 

overdekt winkelcentrum bestaande uit twee verdiepingen en een eigen parkeergarage. 

Bekende winkels in het centrum zijn bijvoorbeeld de V&D, Hema, C&A, WE, Miss Etam en 

Bart Smit. Naast het nieuwe planmatig aangelegde winkelcentrum zijn de winkels in de 

binnenstad van Purmerend van oudsher gelegen aan het historische assenkruis. Dit kruis 

bestaat uit de Hoogstraat, Padjedijk, Peperstraat, Breedstraat en Dubbele Buurt en de 

Kaasmarkt en Koemarkt (kaart 2) (DTNP,2011). De meeste winkels in deze straten zijn 

relatief klein. 
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Figuur 6.1 Kaart binnenstad Purmerend (DTNP,2011). 

 

Het centrum van Purmerend kan niet los worden gezien van de hele detailhandelsstructuur in 

Purmerend. In de binnenstad van Purmerend zitten geen supermarkten en het centrum is dus 

met name voor de niet-dagelijkse artikelen. De gemeente in Purmerend heeft pas een 

detailhandelsvisie gemaakt. Hierin staat dat het centrum met nog eens 25% kan worden 

uitgebreid, dit is circa 10.000 vierkante meters WVO. Deze uitbreidingmogelijkheden zijn 

gebaseerd op een vergelijking van het totaal aantal vierkante meters WVO met vergelijkbare 

winkelgebieden. Het beleid in de gemeente Purmerend heeft zich de afgelopen jaren gericht 

op een versterking van de binnenstad als recreatief koopcentrum voor Purmerend en 

omliggende gemeenten. Buiten het centrum in de wijkwinkelcentra ligt het accent op de 

dagelijkse boodschappen. Verder is er nog een locatie aangewezen voor grootschalige 

detailhandel omdat hier in het centrum weinig ruimte voor is. 

 

De passanten in het centrum van Purmerend zijn voor 72% uit Purmerend zelf afkomstig, het 

centrum trekt echter ook veel mensen van buitenaf aan (Koopstromenonderzoek, 2011). Voor 

zowel de dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen komt een groot deel van de 

consumenten uit de omliggende gemeenten en dan met name uit Beemster en Waterland. 
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Figuur 6.2 Koopkrachtoriëntaties Purmerend (Koopstromenonderzoek, 2011). 

 

De toevloeiing is voor de niet-dagelijkse boodschappen in totaal 40% van de omzet en voor 

de dagelijkse boodschappen 47%. Het lijkt er op dat de binnenstad van Purmerend een 

regiofunctie heeft. 

In de bovenstaande figuur is ook duidelijk te zien dat de omzet vooral in de niet-dagelijkse 

boodschappen wordt behaald.  

   

Figuur 6.3 Beoordeling Purmerend (Koopstromenonderzoek, 2011). 
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Het winkelcentrum wordt in het koopstromenonderzoek goed beoordeeld wanneer het wordt 

vergeleken met andere vergelijkbare winkelgebieden. Vooral de bereikbaarheid en 

parkeergelegenheid heeft een goed score. De basisvoorwaarden in Purmerend zijn dus vrij 

goed. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Purmerend 2,00% 1,20% 2,50% 3,30% 2,90% 3,10% 

       

Tabel 6.1 Leegstand in het centrum van Purmerend (Eigen bewerking; Locatus, 2013) 

 

Volgens de cijfers van Locatus is de leegstand in het centrum de afgelopen jaren licht 

gestegen maar nog steeds vrij laag. Tijdens het veldwerk is opgevallen dat de werkelijke 

leegstand een aantal procenten hoger ligt, rond de 7%. 

	  

6.2	  Winkelcentrum	  Walburg	  in	  Zwijndrecht	  
	  

De gemeente Zwijndrecht ligt in Zuid-Holland en is gelegen in de buurt van Dordrecht. Het 

hoofdwinkelgebied is volledig planmatig ontwikkeld; winkelcentrum Walburg. Het 

winkelcentrum ligt centraal in het stedelijke gebied Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht. 

Walburg is geopend in 1973 en is tegenwoordig een volledig overdekt winkelcentrum 

bestaande uit circa 100 winkels met een totaal wvo van 17.900m2(DTNP,2012). Het 

winkelaanbod is zowel voor de dagelijkse boodschappen als de niet-dagelijkse boodschappen. 

Het zijn voornamelijk de grote ketens die gevestigd zijn in het winkelcentrum. Voorbeelden 

hiervan zijn: Cool Cat, Miss Etam, We, Esprit, Didi. Het aantal winkels dat onderdeel is van 

een keten is door het planmatige karakter van het winkelcentrum relatief 

hoog(86%)(DTNP,2012).. Er waren plannen van de gemeente om het winkelcentrum op korte 

termijn uit te breiden maar door de huidige economische ontwikkelingen is dit uiteindelijk 

(nog) niet doorgegaan. 
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Figuur 6.4 Kaart Walburg(Walburg,2013). 

 

In de detailhandelsstructuurvisie wordt door de gemeente Zwijndrecht ingezet op het op een 

versterking van Walburg als hoofdwinkelgebied (DTNP,2012). Daarnaast wordt de al 

bestaande wijkwinkelstructuur behouden. In de structuurvisie staan ook eventuele 

uitbreidingplannen voor winkelcentrum Walburg. Een uitbreiding van het gebied zal de 

regionale positie die Walburg inneemt niet veranderen. De gemeente maakt zich geen illusies 

en verwacht niet te kunnen concurreren met de binnenstad van Dordrecht en Ridderkerk. De 

gemeente richt zich vooral op een aanbod voor de eigen bewoners. 

 

Walburg is een winkelcentrum dat het vooral moet hebben van de inwoners van Zwijndrecht. 

Er is wel toevloeiing vanuit Hendrik Ido Ambacht maar vanuit Dordrecht is deze erg klein 

(Koopstromenonderzoek, 2011). 

Er kan wel worden gezegd dat het centrum een regiofunctie invult voor Hendrik Ido 

Ambacht. De meeste omzet in het centrum wordt in 2011 behaald in de dagelijkse 

boodschappen. De omzet in de niet-dagelijkse boodschappen is sinds 2004 gehalveerd. Het 

winkelgebied functioneert dus minder goed dan het in de voorgaande jaren heeft gedaan. 
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Figuur 6.5 Koopkrachtoriëntaties Zwijndrecht (Koopstromenonderzoek, 2011). 

 
Figuur 6.6 Beoordeling Zwijndrecht (Koopstromenonderzoek, 2011). 

 

Het winkelgebied wordt door consumenten wel goed beoordeeld, het winkelcentrum scoort in 

vergelijking met andere centra vaak boven gemiddeld. Met name de bereikbaarheid met de 

auto wordt door de consument als goed gewaardeerd. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zwijndrecht 0% 0% 0% 0% 6,50% 6,70% 

Tabel 6.2 Leegstand in het centrum van Zwijndrecht (Eigen bewerking; Locatus, 2013) 

 

De leegstand is in het winkelgebied vooral de afgelopen jaren toegenomen, waar er voorheen 

geen leegstand was, staan er nu enkele panden leeg. De panden die leeg staan zijn vooral vrij 

gekomen door het faillissement van enkele ketens. 

6.3	  Vlaardingen	  
	  

Vlaaridngen is gelegen in de regio Rotterdam met gemeenten als Schiedam en Vlissingen in 

de nabije omgeving. Het hoofdwinkelcentrum is hier net als in Purmerend een combinatie van 

zowel een planmtig als organisch gegroeid winkelaanbod. Het hoofdwinkelgebied telt zelf 

15.000 inwoners maar heeft de hele stad als verzorgingsgebied (Gemeente Vlaardingen, 

2013). Het centrum telt circa 220 winkels en heeft een totaal wvo van circa 42.650m2. Er zijn 

in het winkelcentrum zowel winkels voor de dagelijkese als niet-dagelijkse boodschappen. 

Ook in dit winkelcentrum zijn de grote ketens zoals C&A, H&M, Esprit, Etam, M&S, 

NewYorker en We gevestigd met een filiaal . Het hoofdwinkelcentrum kan worden verdeeld 

in een kernwinkelgebied en aanloopstraten (Gemeente Vlaardingen, 2013). In het 

kernwinkelgebied zitten vooral de grote ketens gevestigd terwijl de zelfstandige ondernmers 

in de aanloopstraten zitten. In de aanloopstraten is de historische uitstraling van de binnenstad 

van Vlaardingen nog goed zichtbaar terwijl dit in het kernwinkelgebied een stuk minder is. 
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Figuur 6.7 Kaart binnenstad Vlaardingen (Gemeente Vlaardingen, 2013).	  

 

Het beleid van de gemeente Vlaardingen is vooral gericht op het behouden van de 

winkelstructuur. De structuur bestaat uit een hoofdwinkelcentrum voor recreatief winkelen en 

dagelijkse boodschappen, wijk- en buurtwinkelcentra voor dagelijkse boodschappen en een 

minimum aan niet-dagelijkse boodschappen en een PDV-locatie. In de laatste structuurvisie 

van de provincie Zuid-Holland staat dat Vlaardingen het 4e koopcentrum van de regio 

Rijnmond (Provincie Zuid Holland,2007). Er komen dus redelijk wat bezoekers uit 

omliggende gemeente. Toch functioneerde het hoofdwinkelcentrum niet optimaal, veel van de 

bezoekers uit de eigen gemeente weken uit naar een ander winkelgebied. De afgelopen jaren 

heeft de gemeente een intensief beleid gevoerd om deze afvloeiing tegen te gaan (Gemeente 

Vlaardingen, 2013). 

	  

Van alle inwoners van Vlaardingen koopt 31% zijn dagelijkse boodschappen in het centraal 

winkelgebied. Voor de niet-dagelijkse boodschappen is er toevloeiing vanuit Schiedam en 

Midden-Delftland. Het grootste deel van de omzet komt echter met 79% uit Vlaardingen zelf.  
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Figuur 6.8 Koopkrachtoriëntaties Purmerend (Koopstromenonderzoek, 2011). 

 

De binnenstad wordt door consumenten in 2011 niet slecht gewaardeerd maar ten opzichte 

van andere winkelcentrum wordt de binnenstad gemiddeld minder beoordeeld. De 

bereikbaarheid en parkeermogelijkheden met de auto worden het best beoordeeld. 

	  
Figuur 6.9 Beoordeling Vlaardingen (Koopstromenonderzoek, 2011).	  
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	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Vlaardingen	   11,80%	   10,40%	   9,30%	   9,80%	   13,80%	   11,10%	  

Tabel 6.3 Leegstand in het centrum van Vlaardingen(Eigen bewerking; Locatus, 2013) 

 

De leegstand in het centrum Vlaardingen is de afgelopen jaren iets gestegen en vervolgens 

weer gedaald. Het percentage is boven het gemiddelde van de leegstaande winkelunits in 

centrale winkelgebieden.  

	  

	  

6.4	  Winkelcentrum	  Het	  Rond	  in	  Houten	  

	  
Figuur 6.10 Plattegrond Het Rond (Het Rond, 2013) 
	  
Houten is gelegen in de provincie Utrecht en ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht. De 

gemeente heeft tussen ongeveer 49.000 inwoners en is een voormalige groeikern. Het 

hoofdwinkelgebied is Het Rond, dit winkelgebied ligt dichtbij het treinstation in het centrum 

van Houten. Het winkelgebied omvat ongeveer 110 winkels met een winkeloppervlak van 

bijna 20.000m2.  

Het winkelcentrum is een aantal maal uitgebreid maar het grootste deel is 25 jaar geleden 

gebouwd. Het winkelaanbod varieert en is zowel voor de dagelijkse boodschappen als andere 
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Retail aankopen. In het centrum zijn drie supermarkten te vinden en de meeste grote ketens 

zijn wel in het centrum te vinden. Met de laatste uitbreiding is vooral veel mode bijgekomen, 

er zijn momenteel 24 winkels voor damesmode en 15 voor herenmode (Houten, 2013) Het 

eerste bestaande deel uit 1984 is in 1997 uitgebreid met een deel. Waarna vervolgens in 2008 

nog een uitbreiding heeft plaatsgevonden 

Het centrum beschikt over een overdekt en buitengedeelte met onder andere een marktplein. 

Op het marktplein zijn vooral veel horecagelegenheden te vinden. De bereikbaarheid van het 

winkelcentrum is vrij goed en parkeren kan in de parkeergarages. De eerste twee uur parkeren 

zijn voor rekening van de ondernemers. Verder valt vooral op dat het winkelcentrum heel 

compact is opgezet. 

 

	  
Figuur 6.11 Koopkrachtoriëntaties Houten (Koopstromenonderzoek, 2011).	  

	  

Het winkelcentrum moet het vooral hebben van de bewoners in Houten zelf, maar liefs 88% 

van de omzet van het Rond komt namelijk uit Houten zelf. Bijna de helft van de inwoners van 

Houten koopt de dagelijkse boodschappen in Het Rond. De toevloeiing vanuit andere centra 
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is beperkt. 

Het grootse deel van de omzet wordt behaald in de dagelijkse sector. In de niet-dagelijkse 

sector is de omzet gelijk gebleven maar de omzet wordt ten opzichte van 2004 nu wel met een 

groter aantal WVO behaald. Na de uitbreiding in het winkelcentrum zijn er veel winkels 

bijgekomen maar is de omzet niet gestegen. 

	  
Figuur 6.12 Beoordeling Houten (Koopstromenonderzoek, 2011). 

 

Het winkelgebied in Houten scoort redelijk goed ten opzichte van vergelijkbare 

aankooplocaties. De scores waarop onder gemiddeld werd gescoord zijn de laatste jaren door 

de gemeente opgepakt en inmiddels verbeterd. Op dit moment is er geen leegstand in Houten 

en die is er eigenlijk alleen maar tijdelijk tijdens de uitbreiding geweest. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Houten 0% 6,10% 0% 2,20% 0% 0% 

Tabel 6.4 Leegstand in het centrum van Houten (Eigen bewerking; Lobatus, 2013) 

	  

	  

	  

	  



	   54	  

7.	   Oorzaken	  winkelleegstand	  
	  
In dit hoofdstuk zijn, op basis van de verzamelde data, de oorzaken van winkelleegstand 

weergeven. Het eerste deel van et hoofdstuk omvat de oorzaken van leegstand die uit de 

interviews met de belanghebbenden naar voren is gekomen. Het tweede deel geeft de 

oorzaken weer afkomstig uit de interviews met ondernemers. 

 

7.1	  Stakeholders	  
	  
In het onderzoek zijn zowel interviews gehouden met institutionele beleggers als gemeenten. 

Uit deze interviews zijn de onderstaande oorzaken naar voren gekomen. 

7.1.1	  Algemene	  ontwikkelingen	  met	  een	  mogelijke	  invloed	  op	  de	  winkelleegstand	  

7.1.1.1	  Economische	  crisis	  
 

De huidige economische situatie kan een toename in het aantal leegstaande panden hebben 

veroorzaakt. Veel van de ondernemers hebben nog nooit in een dergelijke situatie gezeten en 

weten niet hoe ze moeten handelen. Door bijna alle stakeholders wordt er gesproken over een 

proces waarbij de zwakkeren omvallen en de sterkste spelers overblijven. Er wordt meer van 

ondernemers verwacht , de echte ondernemers blijven over. Tot op heden was de toename van 

het aantal leegstaande panden tijdens de crisis nog beperkt. De afgelopen tijd is het aantal 

faillissementen echter toegenomen en het aantal leegstaande panden dus ook. Een veel 

gehoorde opmerking is dan ook dat ondernemers het steeds zwaarder hebben door de 

terugvallende bestedingen van consumenten in fysieke winkels. Zo is de leegstand die in 

Houten is te vinden vooral ontstaan door ketens die failliet gaan in combinatie met een 

beperkt aantal toetreders. 

 

De economische crisis zorgt niet alleen voor een toename in het aantal leegstaande panden, de 

crisis zorgt er ook voor dat bepaalde plannen niet doorgaan. Er waren in zowel Zwijndrecht 

als Purmerend uitbreidingsplannen in het centraal winkelgebied maar door de huidige 

ontwikkelingen zijn deze vertraagd. De economische crisis kan niet als directe oorzaak van 

leegstand worden aangewezen. Toch speelt de crisis zeker een rol bij de toename in 

winkelleegstand 
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7.1.1.2	  Internet	  
 

Internet heeft het gedrag van de consument veranderd en in een aantal winkels gaat het 

minder door de komst van internet. Internet zorgt volgens de stakeholders echter niet voor 

meer leegstand in een winkelgebied. Internet moet meer worden gezien als een kans waardoor 

juist meer mensen naar een winkel toe kunnen komen. In sommige sectoren hebben winkels 

het wel lastiger door de komst van internet, bruin en witgoed is hier een voorbeeld van. 

Internet moet volgens de stakeholders meer als een kans voor de ondernemers worden gezien 

dan een bedreiging. Zelfstandige ondernemers die zeggen dat ze last hebben van internet zijn 

zelf de schuldige hiervan. Ondernemers moeten zelf zorgen dat ze op internet te vinden zijn, 

als je een goed product hebt komen mensen naar de winkel. Natuurlijk is internet voor veel 

ondernemers ook een bedreiging maar het is aan de ondernemer zelf om hier invulling aan te 

geven. 

Ondernemers zien nieuwe ontwikkelingen te veel als een bedreiging. Een voorbeeld hiervan 

is het pick-up-point van Albert Heijn, waar plannen voor waren in de gemeente Houten. De 

vestiging hiervan is uiteindelijk niet doorgegaan door de angst dat omzet wordt 

weggetrokken. Door het pick-up-point zouden consumenten die normaal het centraal 

winkelgebied bezoeken voor de dagelijkse boodschappen wegblijven.  

Samenvattend kan volgens de stakeholders internet wel voor een toename in leegstand van 

winkels zorgen maar dit ligt aan de ondernemers zelf. 

7.1.2	  Omgevingsfactoren	  met	  een	  mogelijke	  invloed	  op	  de	  winkelleegstand 

7.1.2.1	  Regionale	  concurrentie	  
	  
Alle gemeenten liggen in de directe omgeving van een grote stad. De centrale winkelgebieden 

van de geselecteerde steden kunnen last ondervinden van de nabijheid van andere 

winkelgebieden. Door afvloeiing van consumenten kan er leegstand ontstaan in een 

winkelgebied.  

 

In de geselecteerde winkelgebieden zijn geen aanwijzingen gevonden voor een toenemende 

leegstand door de nabijheid van een grote stad. De winkelgebieden in een nabijgelegen stad 

zorgen misschien wel voor afvloeiing van consumenten maar deze winkelgebieden worden 

door de gemeenten niet als concurrent gezien. De gemeenten en institutionele beleggers zien 

het bezoeken van een grote stad als een andere vorm van winkelen. De gemeente Vlaardingen 

geeft aan dat er geen last van Rotterdam wordt ondervonden. In Rotterdam is het 
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winkelaanbod aanbod anders, dat is meer voor een dagje uit en Vlaardingen voor een middag. 

Overigens is het wel zo dat er omzet vanuit Vlaardingen naar Rotterdam afvloeit (Gemeente 

Vlaardingen, 2011). De bewering dat de grote steden niet met de geselecteerde centrale 

winkelgebieden concurreren is dus niet geheel juist. 

 

Afvloeiing naar de grote steden heeft volgens de stakeholders geen bevorderende functie op 

de leegstand in de winkelgebieden, concurrentie van middelgrote steden kan dit wel hebben. 

Omliggende gemeenten van Purmerend hebben geïnvesteerd in winkelapparaten. Purmerend 

heeft te maken met afzeemde bezoekersaantallen terwijl bezoekersaantallen in omliggende 

gemeenten als Zaandam juist toenemen. Een deel van de consumenten in Purmerend wijkt 

dus uit naar een ander winkelgebied. De afvloeiing van consumenten kan uiteindelijk zorgen 

voor een toename in leegstaande panden. Het centrum van Purmerend heeft door regionale 

concurrentie met Zaandam vooral last van afvloeiing in de groep inwoners onder de 25 jaar 

.Regionale concurrentie van de Primark in Zaandam komt echter nog niet uit het 

marktonderzoek van Wereldhave maar deze loopt vaak achter. 

 

Houten heeft net als Purmerend te maken met een nieuw winkelcentrum in de nabije 

omgeving. Het nieuwe winkelgebied dat is ontwikkeld is Cityplaza in Nieuwegein. In 

oppervlakte is dit winkelcentrum gelijkwaardig met Houten maar de winkelbeleving, wordt 

daar als beter gezien. De komst van bepaalde winkels in Nieuwegein heeft uiteindelijk 

gezorgd voor de opzegging van een huurcontract in het Rond. Toch is er niet al te veel 

overlast van het nieuwe winkelcentrum, Houten is namelijk voor de inwoners van Houten 

gebouwd. Er is geen ambitie voor een regiofunctie, vooral de afvloeiing naar andere 

winkelgebieden zal moeten worden tegengegaan. 

 

Zwijndrecht en Vlaardingen geven weinig last van regionale concurrentie te hebben. Er zijn 

zelfs ambities voor een regiofunctie. Vlaardingen wil de tweede winkelstad in de regio zijn na 

Rotterdam. Toch is ook hier een duidelijk dat regionale concurrentie voor leegstand kan 

zorgen. Het centrale winkelgebied in Vlaardingen trekt mensen aan uit Vlaardingen, 

Schiedam en Spijkenisse. Uit de omliggende steden is dus afvloeiing naar Vlaardingen, 

Schiedam heeft een van de hoogste leegstandpercentages van Nederland. Het hoge 

leegstandspercentage in Schiedam wordt mede veroorzaakt door een hoge afvloeiing naar 

Vlaardingen. Het verschil in Vlaardingen is dat er een duidelijk beleid is gevoerd voor de 

binnenstad. In de detailhandelsvisie van de gemeente Vlaardingen staat dan ook duidelijk dat 
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de detailhandel in de binnenstad op de eerste prioriteit in het beleid heeft(Gemeente 

Vlaardingen, 2011). Het centrum van Schiedam bestaat uit meerdere individuele winkelcentra 

die niet goed op elkaar aansluiten (Gemeente Schiedam, 2013). De gemeente Schiedam 

investeert in meerdere gebieden terwijl in Vlaardingen echt de keus voor de binnenstad is 

gemaakt.  

7.1.2.2	  Te	  veel	  WVO	  per	  inwoner	  
 

Te veel winkelvloeroppervlakte per inwoner kan leiden tot een toename in leegstaande 

panden. In Purmerend en Zwijndrecht zijn geen aanwijzingen gevonden voor een relatie 

tussen het m2 WVO per inwoner en de hoogte van de leegstand. In beide gemeenten is het 

aantal vierkante meters WVO per inwoner relatief laag maar is de leegstand gemiddeld. 

In deze gemeenten zijn plannen geweest voor een uitbreiding van het centrale winkelgebied 

geweest. In Zwijndrecht zijn de plannen voor uitbreiding definitief van de baan. In Purmerend 

zijn er nog steeds plannen om het totaal aantal WVO uit te breiden. De ambities voor 

uitbreiding en een regionale functie zijn door de huidige ontwikkelingen in de markt wel 

afgeremd. Bij een eventuele toevoeging van vierkante meters winkelvloeroppervlak wordt er 

nu bijvoorbeeld niet meer in 1 keer 5000 toegevoegd maar misschien 1500 vierkante meters 

WVO. 

 

In Vlaardingen zijn duidelijke aanwijzingen dat het totaal aantal WVO per inwoner invloed 

kan hebben op de leegstand. De gemeente Vlaardingen heeft ingeleverd in het totaal aantal 

winkel vierkante meters, het koopstromenonderzoek (2011) bevestigt dit. Het aantal vierkante 

meters dat is verdwenen was vooral in de buitengebieden gevestigd waardoor de leegstand in 

het centrum zelfs is verminderd. Omliggende gemeenten hebben het winkeloppervlak wel 

uitgebreid en beschikken nu over hogere leegstandspercentages. De beslissing van de 

gemeente Vlaardingen om niet uit te breiden lijkt dus gerechtvaardigd. De provincie Zuid-

Holland houdt momenteel veel van de uitbreidingsplannen in Zuid-Holland tegen. Er is veel 

meer controle op toevoegingen in het aantal WVO omdat in veel gemeenten teveel is 

uitgebreid. Nog meer uitbreidingen in de regio van Vlaardingen zorgen er volgens de 

gemeente Vlaardingen voor dat de leegstand alleen maar zal toenemen. 

 

Ook in Houten zijn er indicaties gevonden voor een relatie tussen het aantal WVO per 

inwoner en de hoogte van de leegstand. Het winkelcentrum is meegegroeid met de groei van 
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het aantal inwoners. Het eerste bestaande deel uit 1984 is in 1997 uitgebreid met een deel. 

Waarna vervolgens in 2008 nog een uitbreiding heeft plaatsgevonden. Destijds is er vooral 

veel mode bijgekomen met bijvoorbeeld een C&A en een Coolcat. In 2006 is er een 

onderzoek voor de uitbreiding geweest. Op basis van dit onderzoek is Vastned op grond van 

het aantal inwoners aan de voorzichtige kant gaan zitten. Als er iets meer risico was genomen 

zou er momenteel veel meer leegstand zijn, aangezien het aantal WVO per inwoner dan 

simpelweg te groot is. 

 

7.1.3	  Mogelijke	  oorzaken	  van	  leegstand	  binnen	  een	  winkelgebied 
 

7.1.3.1	  Winkelaanbod	  
 

Het winkelaanbod is een factor die meespeelt in de beslissing van consumenten om een 

bepaald winkelgebied te bezoeken. Een verschil in winkelaanbod kan dus zorgen voor een 

verschil in winkelleegstand. Daarnaast is er een speciale rol weggelegd voor trekkers, dit zijn 

bepaalde winkels die veel consumenten aantrekken. De stakeholders geven aan dat de 

casussteden in principe over een compleet winkelaanbod beschikken. Er is wel een verschil 

waarneembaar tussen de winkelcentra. In Houten en Walburg heeft het winkelgebied vooral 

een functie als centrum voor de dagelijkse boodschappen. Terwijl Purmerend en Vlaardingen 

meer op d niet-dagelijkse boodschappen gericht zijn. 

 

In bepaalde sectoren gaat het de laatste jaren minder goed en een hoog aandeel van winkels in 

deze branche zou ook een deel van de hoogte in leegstand kunnen verklaren.  

Bruin en witgoed, fotozaken en mode verkeren de afgelopen jaren door de komst van internet 

en de economische crisis steeds meer in zwaar weer. Veel van de leegstand in bepaalde 

gebieden wordt veroorzaakt door faillissementen in deze sectoren. Faillissementen met ITS en 

de Block. Volgens een belanghebbende is het door de huidige ontwikkelingen gunstig om 

weinig elektronica in het winkelgebied te hebben aangezien er in deze sector momenteel veel 

leegstand ontstaat door bedrijven die omvallen. 

 

In Purmerend is er veel afvloeiing naar andere winkelgebieden door het winkelaanbod. De 

aanwezige winkels sluiten vooral niet aan op de vraag van jongeren onder de 25 jaar, deze 

wijken vooral voor aankopen in de kledingbranche uit naar een ander winkelcentra. Dit komt 
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door het ontbreken van een grote trekker in Purmerend. Er mist een H&M, Sting of Zara in 

het winkelgebied en daar komt nog bij dat er een Primark in Zaandam geopend is. Deze 

afvloeiing van jongeren moet worden gestopt. Er moet iets unieks in het aanbod zitten om 

mensen te trekken, met alleen zelfstandig ondernemers kan dit niet worden bereikt omdat 

deze te onbekend zijn. Daarnaast kan Purmerend vrij weinig tegen de concurrentie doen 

aangezien dergelijke winkels als in het centrum van Zaandam zich niet in de binnenstad van 

Purmerend kunnen vestigen.  

 

Trekkers zijn ook erg belangrijk voor de binnenstad van Vlaardingen. De gemeente heeft 

daarom zelf initiatief genomen bij de benadering van de V&D, die zich binnenkort in de 

binnenstad van Vlaardingen zal vestigen. De V&D bracht vervolgens ook nog eens uitkomst 

voor de invulling van een leegstand pand in de binnenstad.  

 

Er is niet aantoonbaar dat een trekker de leegstand in bepaalde winkelgebieden kan verlagen. 

Wel kan een trekker zorgen voor meer passanten in een winkelgebied en minder afvloeiing. 

Het winkelaanbod bepaald daarnaast welk type consument er naar het winkelgebied komt. 

Het winkelaanbod heeft dus een indirecte invloed op de leegstand.  

7.1.3.2	  Locatie	  in	  winkelgebied	  
 

De locatie van een winkel in een winkelgebied kan invloed hebben op de hoogte van de 

leegstand in een winkelgebied. In het algemeen neemt de leegstand vooral in de rand- en 

aanloopstraten van de geselecteerde winkelgebieden toe of in het geval van Walburg op de 

tweede verdieping. Winkelgebieden worden compacter en het gebied met A-locaties krimpt 

waardoor de gebieden met de B en C locaties groter worden. Dit proces is momenteel ook in 

de buitenranden van de binnenstad van Purmerend waarneembaar. Volgend de stakeholders is 

dit echter een landelijk verschijnsel. De leegstand zit vaak aan de randen op de mindere 

locaties. Houten en Walburg zijn redelijk compact waardoor er niet veel B of C locaties zijn 

en het winkelcentrum goed blijft functioneren.  

 

De gaten die aan de rand door leegstand ontstaan zijn vervolgens ook minder snel op te 

vullen. Retailers zijn minder snel geneigd om een nieuwe vestiging te openen, vaak wil de 

keten zich wel vestigen in de casusgebieden maar dan willen ze wel op de beste locaties 
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zitten. Retailers vestigen zich nu alleen als er een goede (A)locatie beschikbaar is en anders 

wachten het bedrijf af. 

7.1.3.3	  Beleving	  en	  openbare	  ruimte	  
 

De openbare ruimte en beleving in een winkelgebied kan een rol spelen bij de hoogte van de 

leegstand. In Walburg en Houten bestaat het winkelaanbod nog voornamelijk uit 

voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. In deze winkelgebieden speelt de beleving 

van het winkelgebied een minder grote rol dan in de andere centrale winkelgebieden. In 

Purmerend en Vlaardingen speelt de beleving van het winkelgebied een belangrijkere rol. 

Zoals ook in paragraaf over trends en ontwikkelingen is aangestipt wordt de beleving van het 

winkelen steeds belangrijker voor het goed functioneren van een winkelgebied. Een 

combinatie van functies is nodig in het centrum is nodig. De afgelopen jaren heeft van de 

casusgebieden vooral de gemeente Vlaardingen veel geïnvesteerd in de openbare ruimte wat 

volgens gemeente dan ook een van de voornaamste redenen is voor de afname in leegstand. 

Volgens de gemeente heeft de V&D de investeringen in de openbare ruimte dan ook 

meegenomen in hun besluit zich te vestigen in Vlaardingen. 

 

Wereldhave, de eigenaar van de Eggertmall in Purmerend is momenteel ook druk bezig met 

de openbare ruimte in het winkelcentrum. Het gaat volgens Wereldhave almaar meer om 

beleving, een zelfstandige winkelier met personeel kan daar een meerwaarde in creëren maar 

een gewoon klein winkeltje met ongemotiveerd personeel gaat ten onder. Het 

beleggingsbureau gaat binnenkort ook flink investeren in een renovatie van de Eggertmall. 

Het winkelcentrum is verouderd en de laatste renovatie is van 13 jaar geleden. De renovaties 

zijn nodig om bij de tijd de blijven en leegstand tegen te gaan. 

 

De openbare ruimte is geen variabele met een directe invloed op leegstand maar behoort tot 

de basisvoorwaarden als een winkelgebied goed wil functioneren. 

7.1.3.4	  Eigendom	  
	  
In de casusgebieden staan relatief meer winkelpanden van particuliere beleggers leeg dan 

winkelpanden in bezit van institutionele beleggers. De eigenaar van een winkelpand kan dus 

invloed hebben op de hoogte van leegstand in een winkelgebied.  
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In alle casusgebieden behalve Houten is de helft van de winkelpanden ongeveer verdeeld over 

zowel particuliere als institutionele beleggers. Als alle panden in handen zijn van een eigenaar 

lijkt de leegstand over het algemeen lager te zijn. Vastned is de directe beheerder van Het 

Rond in Houten. Vastned heeft alle panden in het rond in bezit waardoor veel binding met het 

winkelcentrum ontstaat. Elke huurder is bij hen bekend en ze zitten in het bestuur van de 

winkeliersvereniging. De binding heeft volgen Vastned een aantal voordelen. Ten eerste blijft 

men op de hoogte van wat er speelt en ten tweede kan men sneller inspelen op bepaalde 

ontwikkeling in het winkelgebied bijvoorbeeld als een huurder het moeilijk heeft. In Walburg 

bezit deze eigenaar ook een aantal winkelunits maar het aandeel is veel kleiner waardoor er 

minder betrokkenheid en minder sturingsmogelijkheden zijn. Er is dus veel minder invloed uit 

te oefenen op het functioneren van het winkelgebied. In Houten heeft het bedrijf veel meer 

invloed op het winkelgebied. Terwijl een vereniging van eigenaren ervoor zorgt dat een 

beslissingen door meerder partijen moet worden goedgekeurd. In Walburg zijn er daarnaast 

ook veel eenpitters die een pand hebben gekocht en zelf in de winkel staan. Het is moeilijk 

om al deze belanghebbende op een lijn te krijgen.  

 

Een landelijke belegger heeft meer mogelijkheden bij de herinvulling van een winkelunit. Het 

netwerk van een dergelijke belegger is groter waardoor de unit sneller kan worden ingevuld. 

Landelijke beleggers hebben vaak ook meer unit in bezit op A-locaties terwijl particuliere 

beleggers meer units in bezit hebben in de randstraten op B en C locaties. 
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7.2	  Oorzaken	  leegstand	  volgens	  ondernemers	  
 

Er zijn in dit onderzoek ook 34 interviews met ondernemers gehouden. Deze interviews zijn 

volledig gestructureerd en met behulp van Nvivo uitgewerkt. De resultaten van de interviews 

zijn hieronder weergeven. 

 

7.2.1	  Functioneren	  winkelgebied 
 

 
Figuur 6.1 Functionering winkelgebied 

 

De ondernemers in de casusgebieden zijn vrij verdeeld als het gaat over het functioneren van 

hun winkelgebied. Er valt op dat de grootste groep vindt dat het functioneren van hun 

winkelgebied beter kan. Overigens is er altijd wel een deel van de ondernemers die hun 

winkelgebied goed vindt functioneren. De meeste ondernemers die ontevreden zijn over het 

functioneren van hun winkelgebied zijn momenteel te vinden in Purmerend, al is dit wel nog 

steeds de minderheid van de totaal geïnterviewde ondernemers in Purmerend. Op basis van de 

cijfers van Locatus zou de leegstand in Purmerend maar 2,3% zijn. Tijdens het veldwerk is er 

echter opgemerkt dat de feitelijke leegstand hoger is en rond de 7% ligt. Er is dus veel 

verborgen leegstand te vinden in Purmerend, 7% procent is daarentegen nog steeds rond het 

gemiddelde. 

 

De ondernemers zijn in het algemeen niet heel positief slechts een klein gedeelte verwacht dat 

hun winkelgebied over 5 jaar beter zal functioneren.  
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 Figuur 6.2 Toekomstige functionering winkelgebied. 

 

Veruit de meeste ondernemers verwachten dat het slechter zal gaan of ongeveer gelijk zal 

blijven.  

 

In Zwijndrecht vinden de ondernemers dat het winkelcentrum alleen beter kan functioneren 

als de mix in het winkelaanbod wordt behouden, het parkeerbeleid zal worden verbeterd en de 

economie weer aantrekt. Er zijn ook ondernemers die nog hopen op een doorgang van de 

renovatie van het winkelcentrum. De renovatie is wel nodig om het winkelcentrum beter te 

laten functioneren. 

 

In Vlaardingen in men over het algemeen wel positief. De investeringen van de gemeente in 

de openbare ruimte zijn volgens de ondernemers belangrijk. Daarnaast heeft de komst van de 

V&D en de zojuist geopende bioscoop, Vlaardingen een betere concurrentiepositie gegeven 

ten opzichte van andere steden in de regio. 

 

Opvallend is dat de geïnterviewde ondernemers in Purmerend vrij negatief zijn. Eigenlijk 

verwacht bijna niemand dat het beter gaat, het blijft gelijk of gaat zelfs slechter functioneren. 

Het zijn overigens wel voornamelijk de ondernemers in de randstraten die negatiever zijn. 

Veel gehoorde klachten voor de toekomstige verwachting zijn het winkelaanbod dat 
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verslechtert en de leegstand die is ontstaan. Ook moet de uitstraling van het winkelcentrum 

worden verbeterd. De ondernemers geven overigens net als de gemeente aan dat het ontbreekt 

aan trekkers in het winkelcentrum. 

 

In Houten verwachten de meeste ondernemers dat het winkelcentrum ongeveer gelijk zal 

blijven functioneren. Er worden hier vooral een aantal bedreigingen genoemd zoals internet 

en het nieuwe centrum van Utrecht. Het is echter nog niet geheel duidelijk wat deze 

ontwikkelingen voor het winkelcentrum van Houten zullen betekenen. 

7.2.2	   Oorzaken	  van	  leegstand	  
	  
De antwoorden van ondernemers over de oorzaken van leegstand lopen erg uiteen. Er zijn 

echter wel veel overeenkomsten waarneembaar. 

 
Figuur 6.3 Oorzaken winkelleegstand 

 

In de bovenstaande tabel zijn de antwoorden uit de interviews verwerkt. Te zien is dat de 

economische crisis volgens de ondernemers het grootste aandeel in leegstand veroorzaakt. De 

prijzen van de winkelunits zorgen ook voor leegstand maar dit kan ook als gevolg van de 

daling van de omzetten door de economische crisis worden gezien.  
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Internet wordt in tegenstelling als met de stakeholders door winkeliers wel als oorzaak van 

leegstand gezien. De toename van verkopen op internet zal volgens ondernemers ook voor 

een toename in de leegstand van winkels zorgen. Niet alle ondernemers zien internet als een 

bedreiging en veel geven ook aan dat het kansen biedt.  

Ondernemers antwoorden veel dat het aantal passanten sterk is gedaald waardoor er minder 

klanten in de winkel komen en omzetten dalen.  

De basisvoorwaarden zoals de bereikbaarheid en uitstraling van een winkelgebied worden 

ook vaak genoemd maar zijn volgens de ondernemers minder belangrijk dan de economische 

crisis, internet en de huurprijzen. 

 

 

De 5% andere antwoorden hebben vaak betrekking op het winkelaanbod. 

 

 

 
Figuur 6.4 Overlast leegstand 

 

Veel van de ondernemers zeggen last te ondervinden van leegstand. De ondernemers in 

Houten geven echter aan helemaal geen last van leegstand te hebben waardoor de verdeling 

wat scheef is . In Houten staan momenteel ook maar twee panden leeg dus deze antwoorden 

liggen in de lijn der verwachting. Veel van de ondernemers in de andere gebieden geven aan 

last van leegstand te ondervinden. Hierbij moet echter wel de aantekening worden gemaakt 

dat veel van de geïnterviewde, zelfstandig ondernemer zijn en vaak dichter bij de leegstaande 

panden in de randstraten zitten.  
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7.4	  Toekomstperspectief	  
	  
Om iets te kunnen zeggen over de toekomstige winkelleegstand in Nederland is er gevraagd 

aan de ondernemers of ze van plan waren in de toekomst te investeren in de winkel. Het 

merendeel van de ondernemers zegt dit niet te doen. De gegeven redenen lopen uiteen. Veel 

ondernemers geven aan dat er momenteel geen geld beschikbaar voor is door de dalende 

omzetten en het niet kunnen verkrijgen van krediet. Er zijn echter ook ondernemers die pas 

nog in de winkel hebben geïnvesteerd om deze up-to-date te houden. De winkeliers die juist 

gaan investeren zeggen dat dit van belang is om klanten naar de winkel toe te trekken. Voor 

verhuizingen is een te hoge huur vaak de reden.   

  

Figuur 6.5 Verbouwen, verhuizen of stoppen. 

 

Een enkeling zegt ermee op te houden maar dit aandeel is zo laag dat er geen uitspraak kan 

worden gedaan over een eventuele toename in toekomstige leegstand. In alle geïnterviewde 

casusgebieden geeft een percentage van tussen de 60 en 80 procent van de ondernemers wel 

aan een toename van de leegstand in hun winkelgebied te verwachten. Op basis hiervan kan 

dus wel een lichte toename in het percentage leegstand worden verwacht. 
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7.5	  Deelconclusie	  
 

In	  dit	  hoofdstuk	  zijn	  de	  oorzaken	  van	  winkelleegstand	  kwalitatief	  onderzocht.	  Er	  is	  

informatie	  vergaard	  op	  basis	  van	  interviews	  met	  zowel	  ondernemers	  als	  andere	  

stakeholders.	  Uit	  dit	  hoofdstuk	  zijn	  een	  aantal	  mogelijke	  oorzaken	  van	  winkelleegstand	  

naar	  voren	  gekomen.	  Ook	  kan	  er	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  visie	  van	  winkeliers	  

op	  leegstand	  in	  hun	  winkelgebied.	  In	  het	  algemeen	  vinden	  de	  ondernemers	  in	  de	  

casusgebieden	  dat	  hun	  winkelgebied	  beter	  zou	  kunnen	  functioneren.	  De	  meeste	  

winkeliers	  verwachten	  echter	  dat	  hun	  winkelgebied	  over	  5	  jaar	  slechter	  zal	  

functioneren.	  Veel	  van	  de	  winkeliers	  geven	  aan	  momenteel	  al	  last	  van	  leegstand	  te	  

ondervinden.	  Op	  basis	  van	  de	  interviews	  met	  de	  ondernemers	  kan	  een	  lichte	  toename	  in	  

de	  winkelleegstand	  worden	  verwacht.	  

	  

Er	  spelen	  een	  aantal	  algemene	  ontwikkelingen	  een	  rol	  bij	  winkelleegstand.	  De	  

economische	  crisis	  en	  de	  komst	  van	  internet	  hebben	  de	  consument	  veranderd.	  De	  

economische	  crisis	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  de	  consument	  terughoudender	  is	  in	  zijn	  

aankopen.	  Zowel	  de	  Winkeliers	  als	  de	  stakeholders	  zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  

economische	  crisis	  bijdraagt	  aan	  een	  toename	  in	  leegstand. Winkeliers geven ook aan dat 

de huurprijzen vaak nog te hoog zijn terwijl de omzetten zijn gedaald.	  Internet	  wordt	  door	  

veel	  stakeholders	  niet	  als	  een	  oorzaak	  van	  leegstand	  gezien	  maar	  juist	  als	  een	  kans	  om	  

mensen	  naar	  de	  fysieke	  winkel	  toe	  te	  trekken.	  Ondernemers	  zelf	  zien	  internet	  vaak	  wel	  

als	  een	  bedreiging	  en	  een	  variabele	  die	  een	  toename	  in	  de	  leegstand	  kan	  veroorzaken.	  

Volgens	  winkeliers	  zijn	  internet,	  de	  economische	  crisis	  en	  de	  huurprijzen	  de	  meest	  

belangrijke	  oorzaken	  van	  de	  winkelleegstand.	  

	  

De	  invloed	  van	  omliggende	  winkelgebieden	  op	  de	  geselecteerde	  winkelgebieden	  is	  ook	  

onderzocht.	  Alle	  gemeenten	  in	  het	  onderzoek	  liggen	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  een	  

grote	  stad.	  Stakeholders	  geven	  aan	  geen	  last	  te	  hebben	  van	  de	  afvloeiing	  naar	  de	  grote	  

stad.	  De gemeenten en institutionele beleggers zien het bezoeken van een grote stad als een 

andere vorm van winkelen. Of de winkelgebieden helemaal geen last hebben van de grote 

stad valt echter te betwijfelen. De centrale winkelgebieden van Houten en Zwijndrecht zijn 

voornamelijk gericht op de dagelijkse boodschappen. Dergelijke winkelgebieden hebben een 

andere winkelfunctie dan de centrale winkelgebieden in de grote stad. Het aanbod van de 
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winkelcentra van Vlaardingen en Purmerend is meer vergelijkbaar met die van de binnenstad. 

Deze winkelgebieden zullen dus meer moeten concurreren met de binnenstad van de 

nabijgelegen stad. De stakeholders zijn het er wel over eens dat te veel WVO per inwoner kan 

lijden tot een toename in de winkelleegstand.  

 

Ten slotte zijn er ook nog enkele eigenschappen van winkelgebieden onderzocht, die mogelijk 

een invloed op de winkelleegstand hebben. Deze eigenschappen zijn het winkelaanbod, de 

locatie in een winkelgebied, beleving en openbare ruimte en de eigendomsstructuur. Het 

winkelaanbod is een factor met invloed op de winkelleegstand. De samenstelling van winkels 

is belangrijk bij de aantrekking van consumenten. Het wel of niet hebben van een trekker 

heeft ook invloed op de aantrekking/afvloeiing. De locatie binnen een winkelgebied heeft ook 

invloed op de hoogte van de leegstand. Compacte winkelgebieden hebben een minder hoge 

leegstand dan minder compacte winkelgebieden met veel randstraten. Leegstand ontstaat 

vooral aan de randen binnen een winkelgebied. Openbare ruimte heeft geen directe invloed op 

de leegstand binnen een winkelgebied maar moet worden gezien als een van de 

basisvoorwaarden voor een goed functionerend winkelgebied. De eigendomsverhouding in 

een winkelgebied heeft wel een grote invloed op de hoogte van de leegstand binnen een 

winkelgebied. In de casusgebieden staan relatief meer winkelpanden van particuliere 

beleggers leeg dan winkelpanden in bezit van institutionele beleggers. 	  
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8.	  	   Wat	  te	  doen	  bij	  leegstand?	  
 

8.1	  Verschil	  in	  planmatig	  gebouwd	  winkelgebied	  en	  organisch	  gegroeid	  
winkelgebied	  
 

In dit onderzoek is er onderzocht wat de oorzaken van leegstand in twee planmatig 

ontwikkelde centrale winkelgebieden en twee centrale winkelgebieden met zowel een 

planmatig als organisch deel. In het onderzoek zijn enkele verschillen waarneembaar tussen 

deze gebieden, die een mogelijk gevolg voor leegstand hebben. 

 

Purmerend en Vlaardingen zijn winkelgebieden met een historische binnenstad en een 

organisch gegroeid deel in het winkelcentrum. Stakeholders geven aan dat de historische 

binnenstad een pluspunt is en een bepaalde uitstraling aan het winkelcentrum geeft. Organisch 

gegroeide winkelcentrums zijn makkelijker een commercieel succes dan planmatig 

ontwikkelde centra. Het zegt niet altijd wat dat de openbare ruimte of voorzieningen in een 

winkelgebied zijn verouderd. Veel consumenten hechten waarde aan de sfeer, opbouw en 

vooral vertrouwdheid met een winkelcentrum. De nieuwbouwprojecten die 4 a 5 jaar geleden 

in de hoogtijjaren van de economie zijn gebouwd hebben het lastig. Projectontwikkelaars 

hebben in deze projecten geïnvesteerd en dit geld moet worden terugverdiend. De 

huurniveaus in deze centra zijn door de teruggevallen omzetten te hoog. 

 

De oorzaken van winkelleegstand komen over het algemeen vrijwel overeen in organisch en 

planmatig gebouwde winkelgebieden. Er zijn echter wel wat verschillen waarneembaar. 

Organisch gegroeide centrums beschikken veel vaker over B en C-locaties. Dit komt omdat 

het centrum veel uitgestrekter is en er dus meer rand en aanloopstraten zijn. In deze rand en 

aanloopstraten is de leegstand vaak hoger dan op de A-locaties. In de casusgebieden is er na 

nadere beschouwing dan ook meer leegstand in de winkelgebieden van Purmerend en 

Vlaardingen dan in de planmatig ontwikkelde winkelgebieden in Houten en Zwijndrecht. De 

winkelgebieden in Nederland worden compacter en dit is ook te zien in de ontwikkelingen in 

leegstand. 

 

Daar komt bij dat het eigendom in organisch gegroeide winkelgebieden vaker meer 

versnipperd is. Zoals al besproken in paragraaf 7.1.3.4	  is het met meer partijen moeilijker om 

een beslissing door te voeren en iets tegen leegstand te doen. 
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8.2	  Is	  leegstand	  besmettelijk?	  
. 

Alle stakeholders geven aan dat er iets aan leegstand moet worden gedaan anders veroorzaakt 

zichtbare leegstand een sneeuwbaleffect. Leegstaande winkelunits zorgen dan alleen maar 

voor een toename in leegstand. Er moet vooral niet een bordje te huur worden ophangen. 

Institutionele beleggers hovend dit ook niet te doen, als er een ondernemer is die 

geïnteresseerd is in het pand neemt hij vanzelf wel contact op met grooteigenaar van het 

winkelgebied. Een ondernemer die kansen ziet in het pand weet vanzelf wel de juiste persoon 

in een winkelcentrum te vinden. In het geval van een winkelstraatje zal men ergens een naam 

en telefoonnummer moeten neerzetten. Te huur neerzetten is volgens een aantal stakeholders 

echter onnodig, de geïnteresseerde personen snappen zelf ook dat een leeg pand te huur is als 

er geen aankondiging voor een nieuwe winkel staat.  

 

Uit de interviews met ondernemers blijkt dat een hoge leegstand in hun winkelgebied een 

negatieve invloed heeft op het functioneren van hun winkel. Daarnaast geven zij ook aan dat 

leegstand besmettelijk is. Ongeveer 80% van de geïnterviewde geeft aan dat een hoge 

leegstand alleen maar voor een verdere toename van leegstand zal zorgen. 

 

8.3	  Oplossingen	  
 

Vaak ontbreekt het in onderzoeken naar winkelleegstand aan een link van de theorie naar de 

praktijk. In deze paragraaf worden daarom mogelijke oplossingen voor leegstand gegeven. 

Helaas, is er niet simpelweg een oplossing voor leegstand te noemen. Een oplossing van 

leegstand hangt af van de situatie in het winkelgebied. In de vorige paragraaf is aangegeven 

dat de zichtbaarheid van leegstand moet worden beperkt. Hieronder zullen enkele tijdelijke 

oplossingen voor winkelleegstand worden weergeven. 
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8.3.1	  Tijdelijke	  oplossingen	  voor	  leegstand	  
 

Leegstaande panden moeten worden gedecoreerd en bij voorkeur interactief worden ingevuld. 

Tijdelijke invulling van een winkelunit kan op verschillende manieren.  

 

-De eerste is door invulling van een pop-up store.  

 

-Een tweede tijdelijke oplossing is een tijdelijk huurcontract. Webshops kunnen worden 

benaderd om het tijdelijk in een fysieke winkel uit te proberen. 

 

-Creatieve invulling van een winkelunit door samen te werken met culturele voorzieningen in 

de omgeving. De winkelunit kan dan functie doen als atelier voor kunstenaars, deze vullen 

dan collectief de ruimte in.  

 

-Als laatste is bestikkeren een optie maar liever naar een 3D etalagevulling.  

Ook kan de invulling van de etalages aan naastgelegen winkeliers worden uitbesteed..  

Een voorbeeld hiervan is te vinden in Purmerend. Naast de V&D staat er een pand vrij, de 

V&D vult de etalage van dit pand tot er een nieuwe huurder voor het pand is gevonden. 

 

8.3.2	  Structurele	  oplossingen	  voor	  winkelleegstand	  
 

Er moet worden gestreefd naar structurele oplossingen voor leegstand. Een steeds grotere rol 

is hierbij weggelegd voor de gemeente. Terwijl overheidsbemoeienis een aantal jaar uit den 

boze was, kloppen ondernemers nu steeds vaker aan bij de gemeente. Het is echter niet 

vreemd dat ondernemers dit doen aangezien zij alleen weinig invloed kunnen uitoefenen op 

een winkelgebied. Om leegstand tegen te gaan is het vooral belangrijk om de afvloeiing te 

beperken. De inwoners van de gemeenten moeten winkelen is het desbetreffende centrale 

winkelgebied van die gemeente. De afvloeiing kan door een aantal van de onderstaande 

oplossingen worden tegengegaan, het is vooral belangrijk om binding te creëren met het 

centrum.  
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 De kracht van een trekker 

Het hebben van een trekker kan belangrijk zijn om afvloeiing naar een ander winkelgebied te 

voorkomen. Bij het binnenhalen van een trekker is een steeds grotere rol weggelegd voor de 

gemeente. De gemeente Purmerend is actief bezig om te proberen een trekker binnen te halen. 

De trekker is nodig om de afvloeiing van consumenten onder de 25 jaar tegen te gaan De 

middelen van een gemeente zijn dan beperkt maar de gemeente heeft een intermediaire rol om 

beleggers en retailers met elkaar in contact te brengen.  

 

In de gemeente Vlaardingen ziet men ook het belang van een trekker in. De gemeente heeft 

initiatief genomen bij benadering van de V&D. De gemeente ving op dat V&D zich weer 

wilde vestigen met kleinere vestigingen in middelgrote steden en heeft hierop ingespeeld. De 

gemeente heeft de V&D kunnen overtuigen door te laten zien hoe belangrijk de binnenstad 

voor Vlaardingen is. Daarnaast is aangetoond op basis van gegevens over het 

verzorgingsgebied dat er genoeg vraag naar een V&D is. 

 

Investeren in de openbare ruimte 

Om leegstand tegen te gaan moet achteruitgang van een winkelcentrum worden gestopt. Door 

investeringen te doen in de openbare ruimte kan deze achteruitgang worden gestopt. 

Stakeholders geven aan dat de basisvoorwaarden goed moeten zijn. De gemeente Vlaardingen 

geloofd erin dat door de investeringen in de openbare ruimte geen achteruitgang heeft 

plaatsgevonden.  

 

De gemeente Vlaardingen beschikt bovendien over een goed instrument om de uitstraling van 

winkelstraten up-to-date te houden. Dit gebeurt met behulp van Stichting Stadsherstel. Deze 

stichting koopt panden in de randstraten op, knapt deze vervolgens op en verkoopt ze daarna 

weer. 

 

Huurprijzen aanpassen naar marktconforme prijs 

Hoe zit het met de huurprijzen, zijn deze te hoog? Op deze vraag valt geen eenduidig 

antwoord te geven. Veel winkels draaien nog goed en hebben helemaal geen last van een 

“hoge” huur. Toch zijn er ook een hoop winkels waar de omzetten sterk zijn gedaald maar de 

huur gelijk is gebleven. Om een toenemende leegstand te beperken moeten vooral de 

bestaande huurders worden behouden. 
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Verhuurders moeten zich almaar flexibeler opstellen. Vastned zit met name in binnensteden 

en daar is genoeg vraag naar de winkelunits dus hoeven er geen concessies in de huurniveaus 

te worden gedaan. Bij kleinere centra moeten er eerder concessies worden gedaan.  

Er wordt nu sneller gepraat over de huur als een winkelier het zwaar heeft. Als een 

ondernemer moeite heeft met de huur kan dat op verschillende manieren worden opgelost. 

Dat kan huurkorting zijn of huurverlaging of wat meer flexibiliteit omdat ondernemers 

minder zeker zijn over de toekomst dus ook de mogelijkheid willen om na 2 of 3 jaar op te 

zeggen. 

 

Er is steeds meer maatwerk nodig en de huur meer afhankelijk wordt van de omzet. Doet een 

winkel het slecht dan betaalt de winkelier de afgesproken prijs, doet een winkel het goed en 

komt deze boven een bepaalde omzet betaalt deze een extra toeslag.  

 

Winkels benaderen op basis van het winkelaanbod 

Het winkelaanbod wordt zowel door ondernemers als stakeholders gezien als een oorzaak van 

leegstand. Het winkelaanbod geeft echter ook mogelijkheden om leegstaande panden op te 

vullen.  

 

Er kan een vergelijking van het winkelaanbod worden gemaakt tussen verschillende 

vergelijkbare winkelgebieden. In het winkelgebied A kunnen veel meer winkels uit een 

bepaalde branche dan er zitten in winkelgebied B. In winkelgebied is dan naar alle 

waarschijnlijkheid nog ruimte voor winkeliers in deze branche. Het is dan aan de 

gemeente/eigenaren om retailers uit deze branche hierop te wijzen en te benaderen voor 

vestiging in het winkelgebied. 

 

De gaten die in een winkelgebied ontstaan kunnen op deze manier worden ingevuld. Vastned 

geeft als voorbeeld dat er geen Toko in het winkelgebied van Houten was gevestigd. Vastned 

heeft vervolgens contact opgenomen met een aantal Toko’s en deze bedrijven op de 

marktruimte gewezen. Het gevolg is dat er nu een Toko naar Houten komt en een leegstaand 

pand is opgevuld. 
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Minder detailhandel buiten de centrale winkelgebieden. 

Er zijn nog te veel kleine winkelgebieden buiten de centrale winkelgebieden. Er moet worden 

gestreefd naar schaalvergroting en de kleine winkelstrips moeten worden beperkt. In 

Vlaardingen is duidelijk te zien dat door minder WVO in wijkwinkelcentra, het centrale 

winkelgebied profiteert. Sanering moet dus als eerste plaatsvinden in de buurt en 

wijkwinkelcentra waar en momenteel simpelweg nog te veel van zijn.  

 

Daarnaast kunnen winkeliers die het goed doen in de buurt en wijkwinkelcentra de leegstand 

in het centrale winkelgebied invullen. Dit proces is momenteel gaande in Purmerend. De 

panden op locaties in het centrale winkelgebied worden daar vaak opgevuld door zelfstandig 

ondernemers die verhuizen van een kleiner centra naar de binnenstad. Dit kan door de dalende 

prijzen in de binnenstad en is nodig voor de winkelier omdat wijkwinkelcentra steeds slechter 

functioneren. 

 

Controlerende functie van de provincie op de winkeldichtheid 

Er is in sommige gebieden te veel WVO voor het verzorgingsgebied. De reden hiervoor is dat 

gemeente allemaal zelfstandige apparaten zijn en er te weinig overleg plaatsvindt. Veel 

gemeenten hebben de ambitie een regionale functie voor hun centraal winkelgebied te 

creëren. Er ontstaat dan een overschot aan WVO omdat het winkelgebied is berekend op 

bezoekers van buitenaf maar deze bezoekers uitblijven.  

 

Het is aan de provincie als regionaal orgaan om het aantal WVO per regio te controleren. 

Uitbreidingsplannen voor WVO moeten daarom worden goedgekeurd door de provincie. 

Momenteel is de provincie is hier steeds vaker mee bezig maar vaak gebeurt dit te laat. 

 

Transformatie van winkelpanden 

Voor leegstaande panden waar geen invulling meer aan kan worden gegeven moet een andere 

functie worden gezocht. Gemeente kunnen zorgen voor transformatie waardoor leegstand 

vooral in de randstraten kan worden opgevuld. Het bestemmingsplan kan voor deze 

transformatie worden gebruikt. Het bestemmingsplan kan worden gebruikt om een winkelunit 

een ruimere functie te geven zodat hier bijvoorbeeld ook kan worden gewoond. Planschade 

kan bij deze wijziging worden voorkomen door naast de nieuwe functie detailhandel nog 

steeds wordt toegestaan. 
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Internet als kans 

Internet is een nieuw hulpmiddel waarmee potentiele klanten kunnen worden bereikt. 

Winkeliers binnen een centraal winkelgebied moeten zich verenigen en ervoor zorgen dat zij 

gemakkelijk op internet te vinden zijn. 

 

Er moet worden ingespeeld op het nieuwe winkelen en een stimulerende rol vanuit de 

gemeente is hiervoor nodig. De gemeente Vlaardingen wordt Pilot gemeente voor het nieuwe 

winkelen. Het moet uiteindelijk echter vanuit de ondernemers zelf komen. Ondernemers die 

internet als een bedreiging zien moeten er juist voor zorgen dat zij op internet te vinden zijn. 

 

Compacter maken van het winkelcentrum 

Winkelcentrums worden veel compacter waardoor meer B en C-locaties ontstaan. Leegstand 

komt het meeste voor in de aanloop en randstraten. Bij ontwikkelingen van winkelcentrums 

moet er dus worden gelet op de compactheid van een winkelgebied. Een winkelgebied moet 

zo compact mogelijk zodat er zo min mogelijk B of C-locaties ontstaan.  

 

Ondernemersfonds 

Het is vaak lastig om in een gebied met versnipperd eigendom alle ondernemers op een lijn te 

krijgen. Vaak gaat een ontwikkeling dan door het niet meewerken van enkele winkeliers niet 

door. Een ondernemersfonds biedt hiervoor uitkomst, alle ondernemers leveren dan hun 

bijdrage aan bijvoorbeeld het organiseren van een evenement. Op basis van de WOZ wordt er 

een bedrag bepaald dat door de gemeente bij de winkelier wordt geïnd. Het bedrag dat door 

de ondernemers wordt afgestaan is een verplichte belasting en de gemeente stort deze 

vervolgens in een fonds. Vanuit het fonds worden evenementen en acties georganiseerd. Alle 

ondernemers betalen maar profiteren dus ook. 

 

Optreden als collectief 

Bij het tegengaan van leegstand moet er volgens de ondernemers collectief door de gemeente, 

winkeliers en eigenaar worden opgetreden. Een grote rol is weggelegd voor de eigenaren, 

deze moeten zorgen voor een goede mix van het winkelaanbod in het winkelgebied. De 

winkelcentrumbeheerder(in sommige gevallen ook de eigenaar) moet zorgen voor een goede 

uitstraling in het winkelcentrum. Maar ook de winkeliers zeggen dat ze onderling meer met 

elkaar moeten gaan samenwerken. Dit kan zijn in het gelijktijdig openen van winkels maar 

ook in het organiseren van evenementen. De gemeenten moeten zorgen voor de 
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basisvoorwaarden zoals bereikbaarheid en de openbare ruimte. Veel ondernemers pleitten 

voor minder detailhandel buiten het centrale winkelgebied zodat er minder WVO per inwoner 

is. 

8.4	  Deelconclusie	  
 

In dit hoofdstuk is er onderzocht hoe er moet worden gehandeld bij winkelleegstand. Er is 

onderzocht of winkelleegstand	  verschilt	  in	  planmatig	  gebouwde	  winkelgebieden	  en	  

organisch	  gegroeide	  winkelgebieden,	  of	  leegstand	  besmettelijk	  is	  en	  wat	  oplossingen	  

voor	  leegstand	  kunnen	  zijn.	  

	  

De	  eerste	  conclusie	  van	  dit	  hoofdstuk	  is	  dat	  winkelleegstand	  in	  planmatig	  gebouwde	  

winkelgebieden	  en	  organisch	  gegroeid	  winkelgebieden	  verschild.	  Er	  is	  meer leegstand in 

de winkelgebieden van Purmerend en Vlaardingen dan in de planmatig ontwikkelde centrale 

winkelgebieden in Houten en Zwijndrecht. Dit verschil is met name te wijten aan het verschil 

in compactheid tussen de winkelgebieden. 

 

Volgens ondernemers en stakeholders is leegstand besmettelijk. Als winkelleegstand 

zichtbaar wordt ontstaat er een sneeuwbaleffect en zal de leegstand alleen maar toenemen. Er 

moet dus iets gedaan worden aan winkelleegstand. Tijdelijke oplossingen voor 

winkelleegstand zijn een pop-up store, een tijdelijk huurcontract, gebruiken als atelier en een 

3D etalagevulling.  

 

Het onderzoek in dit hoofdstuk heeft ook enkele inzichten in structurele oplossingen voor 

winkelleegstand opgeleverd. Binnen een winkelgebied kan er worden gekeken naar het aantal 

trekkers, de kwaliteit van de openbare ruimte, of de huurprijzen nog marktconform zijn en 

nieuwe winkels benaderen op basis van het winkelaanbod. Ook moet er beter gebruik worden 

gemaakt van internet om een winkelgebied te promoten. Wanneer ontwikkelingen vaak 

worden tegengehouden door enkele ondernemers die niet bij willen dragen in de kosten kan er 

een ondernemersfonds worden ingesteld.  

 

Veel van de leegstand is te vinden in de buitenranden van een winkelgebied en hier moeten 

oplossing voor worden geboden. Mogelijkheden om deze leegstand tegen te gaan is 
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transformatie van winkelunits zodat winkelgebieden compacter worden. Om de leegstand te 

beperken moeten winkelgebieden zo compact mogelijk worden ontwikkeld. 

 

Er zijn echter ook een aantal maatregelen nodig boven het schaalniveau van de centrale 

winkelgebieden. Winkelleegstand kan mogelijk worden tegengegaan door minder 

detailhandel buiten de centrale winkelgebieden te ontwikkelen en een strenger toezicht van de 

provincie op de ontwikkeling van nieuwe vierkante meters winkelvloeroppervlakte. 

Uiteindelijk moet de leegstand in een winkelgebied worden tegengegaan door een collectief 

optreden van de gemeenten, winkeliers en eigenaren.  
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9	   Conclusie	  
 

Dit is het afsluitende hoofdstuk van deze thesis. In dit hoofdstuk zijn eerst de deelvragen 

beantwoord. Vervolgens is op basis van de conclusies op de deelvragen de hoofdvraag 

beantwoord. In paragraaf 9.3 zijn de beperkingen van het onderzoek weergeven in een 

reflectie. Ten slotte worden er in de laatste paragraaf aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan. 

9.1	  Deelvragen	  
 

Wat is de ontwikkeling van leegstand in Nederland en zijn er ruimtelijke verschillen in 

de leegstandsproblematiek? 

 

Om te begrijpen wat de achterliggende motieven van winkelleegstand zijn is er eerst 

onderzocht hoe en waar de leegstand zich in Nederland heeft ontwikkeld. De leegstand is de 

afgelopen jaren toegenomen. In 2005 was de gemiddelde leegstand in Nederland 5,5%, de 

gemiddelde winkelleegstand is momenteel 7%. Deze stijging van leegstaande winkelunits 

vindt vooral plaats in de centrale winkelgebieden. In deze gebieden is de leegstand van 

winkelunits de afgelopen jaren van 5,7% in 2008 naar 7,7% in 2013. Uit de gegevens zijn 

ruimtelijke verschillen in winkelleegstand waargenomen. De leegstand is in de Randstad is 

lager dan in de intermediaire zone en periferie. In de Randstad is de gemiddelde leegstand 

5,5% terwijl in de periferie gemiddeld 8,9% van de winkelunits leeg staat. Op een lager 

schaalniveau is de leegstand het hoogst in de middelgrote gemeenten. Dit zijn de gemeenten 

met tussen de 20.000 en 100.000 inwoners. De oorzaken van de leegstand in de middelgrote 

steden wordt in de volgende deelvraag besproken. 

 

Welke factoren zijn van invloed op de leegstand van winkelpanden in Nederland? 

 

Er zijn verschillende oorzaken van winkelleegstand naar voren gekomen. Uit het 

literatuuronderzoek zijn een aantal oorzaken van leegstand naar voren gekomen welke 

vervolgens door middel van interviews verder zijn onderzocht. Er is een onderscheid gemaakt 

tussen een aantal soorten winkelleegstand.  
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Algemene ontwikkelingen 

Dit zijn de ontwikkelingen met een invloed op elk winkelgebied in Nederland. Bepaalde 

winkelgebieden hebben echter meer last van deze ontwikkelingen dan andere winkelgebieden. 

De belangrijkste veranderde algemene factoren zijn de huidige economie en de opkomst van 

internet. De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat omzetten zijn gedaald en het 

consumentenvertrouwen is afgenomen. Tijdens de economische crisis is de leegstand in de 

meeste casussteden toegenomen. Door de economische crisis en gedaalde omzetten kunnen  

veel ondernemers het hoofd moeilijker boven water houden. Vooral de zelfstandig 

ondernemers worden geraakt. Daar komt bovenop dat de huren in veel winkelgebieden niet 

meer marktconform zijn. De huur wordt voor zelfstandig ondernemers dan een te groot deel 

van de omzet. Daarnaast kan leegstand ook toenemen door internet. Volgens de stakeholders 

moet internet gezien worden als kans en niet als bedreiging. Het is dan ook waar dat internet 

geen bedreiging voor winkels of oorzaak voor het ontstaan van winkelleegstand hoeft te zijn. 

Toch kan internet wel degelijk een bedreigend effect op winkeliers hebben. Veel van de 

ondernemers maken nog te weinig gebruik van internet waardoor ze door ondernemers die dit 

wel doen voorbij worden gestreefd. Ondernemers zelf zien internet dan ook vaak wel als 

oorzaak van winkelleegstand. Internet, het huurniveau en de economische crisis worden door 

de winkeliers als grootste oorzaken van winkelleegstand gezien. 

 

Omgeving winkelgebied 

Er zijn een aantal omgevingsfactoren gevonden met een duidelijke invloed op de 

winkelleegstand in centrale winkelgebieden van middelgrote steden. Een grote stad heeft 

waarschijnlijk geen invloed op de winkelleegstand in een nabijgelegen winkelgebied. 

Wanneer het aanbod van het winkelgebied te vergelijken is met die van de binnenstad is dit 

echter niet het geval. In de onderzochte centrale winkelgebieden is er een duidelijk verschil 

waarneembaar tussen Houten en Zwijndrecht enerzijds en Vlaardingen en Purmerend 

anderzijds. De laatste twee steden bieden een groter aanbod dan de boodschappen plus functie 

in Houten en Purmerend. Het zijn ook grotere steden dus het verschil in aanbod is te 

verwachten. Desalniettemin is het aanbod in deze steden veel meer op Leisure gericht, het 

raakvlak met het aanbod van de binnenstad van de grote stad is dus ook groter. Stakeholders 

geven aan dat ze niet concurreren met de grote stad en de grote stad dus ook geen effect heeft 

op het winkelgebied. In tegenstelling tot dit statement geven de stakeholders wel aan dat 

mensen voor een dagje winkelen eerder naar de grote stad toe gaan. De nabijgelegen stad 

heeft dus wel degelijk een invloed op het winkelgebied aangezien er sprake is van afvloeiing. 
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Consumenten gaan steeds bedachtzamer om met hun vrije tijd en maken steeds vaker een 

zorgvuldige keuze voor een bepaald winkelgebied. Naar verwachting zal deze trend onder 

consumenten alleen maar toenemen. Steeds meer consumenten zullen kiezen voor het nog 

grotere aanbod in de binnenstad waardoor er in de middelgrote steden met een groot aanbod 

in niet-dagelijkse boodschappen mogelijk een overschot aan WVO ontstaat. Een te groot 

aantal vierkante meters WVO per inwoners is op zichzelf staand ook een mogelijke oorzaak 

van winkelleegstand. In de afgelopen jaren is er door veel gemeenten gestreefd naar een 

regiofunctie. Er is echter maar een gemeente die deze regiofunctie kan hebben waardoor de 

andere gemeente vaak te veel vierkante meters winkeloppervlak hebben ontwikkeld. Het 

overschot zal dan kunnen leiden tot winkelleegstand. 

 

Oorzaken in winkelgebied 

Op het schaalniveau van een winkelgebied zijn er een aantal factoren gevonden die kunnen 

leiden tot winkelleegstand. Het winkelaanbod is de eerste factor met een indirecte invloed op 

de winkelleegstand. Consumenten maken op basis van het winkelaanbod een keuze voor een 

bepaald winkelgebied. Als de samenstelling van het winkelaanbod niet goed is blijven 

consumenten weg en zal er worden gekozen voor een ander winkelcentrum. Er is dan dus 

sprake van afvloeiing naar een ander winkelgebied. Het wegblijven van passanten kan 

indirect leiden tot winkelleegstand. Het belang van een trekker in het aanbod wordt door veel 

stakeholders onderstreept. Een trekker zorgt voor bezoekers in een winkelgebied en hier 

profiteren andere winkels ook van. Vooral in Purmerend kan worden opgemerkt dat door de 

komst van een trekker in een nabijgelegen gemeente een bepaalde groep van de consumenten 

wegblijft. De tweede gevonden oorzaak van winkelleegstand is de locatie binnen het 

winkelgebied. Leegstand kan vooral worden gevonden aan de randen van een winkelgebied. 

Aan de rand van een winkelcentrum komen er minder passanten voorbij dan op de A-locaties. 

Door het lage aantal passanten aan de rand ontstaat hier eerder winkelleegstand dan op de A-

locaties. Compacte winkelgebieden met minder randstraten hebben vaak een minder hoge 

leegstand dan minder compacte winkelgebieden. De derde belangrijke variabele binnen een 

winkelgebied met een invloed op de winkelleegstand is de eigendomsverhouding. In de 

onderzochte centrale winkelgebieden staan meer winkelunits van particuliere beleggers leeg 

dan winkelunits van institutionele beleggers. De laatste van de twee beschikt in de meeste 

gevallen over A-locaties terwijl particuliere beleggers vaker B- of C- locaties bezitten. 

Bovendien heeft een institutionele belegger meer mogelijkheden bij de invulling van een 

leegstaande unit. Ten slotte is ook nog onderzocht of de openbare ruimte van een 
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winkelgebied invloed heeft op de winkelleegstand, dit blijkt niet het geval te zijn. 

Daarentegen is deze variabele wel een van de basisvoorwaarden voor een goed functionerend 

winkelgebied. 

 

 Is leegstand “besmettelijk” (multiplier effect), en verschillen de oorzaken van leegstand 

tussen planmatig ontwikkelde en collectief beheerde centra enerzijds en organisch 

gegroeide winkelgebieden anderzijds? 

 

Er is een verschil in de winkelleegstand gevonden tussen de twee planmatig ontwikkelde 

centrale winkelgebieden en de centrale winkelgebieden met zowel een planmatig als 

organisch deel. In de winkelgebieden met zowel een organisch als planmatig ontwikkeld deel 

is de leegstand hoger dan in de twee andere onderzochte winkelgebieden. Een verklaring 

hiervoor is dat de centrale winkelgebieden met een organisch gegroeid deel vaak minder 

compact zijn. In de randstraten op de B- en C- locaties ontstaat dan leegstand. In planmatig 

ontwikkelde winkelgebieden zijn minder van deze mindere locaties te vinden en dus ook 

minder winkelleegstand. Daarbij zijn planmatig ontwikkelde winkelgebieden dikwijls 

eigendom van een grote institutionele belegger. Het eigendom van de winkelunits is dan 

minder versnipperd waardoor er meer invloed op het winkelgebied is uit te oefenen.  

Nieuwe planmatig ontwikkelde winkelgebieden krijgen het naar verwachting wel moeilijk. 

Door de teruggevallen omzetten zijn de huurniveaus in deze centra vaak te hoog. 

In beide type winkelgebieden is de besmettelijkheid van winkelleegstand onderzocht. Er kan 

worden geconcludeerd dat winkelleegstand besmettelijk is en zichtbare leegstand een 

negatieve werking heeft op de functionering van winkelcentra.  

 

Wat zijn de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan, en welke partij kan leegstand het 

beste tegengaan? 

In onderzoeken naar winkelleegstand ontbreken vaak mogelijke oplossingen. Dit onderzoek 

wil bijdragen in de discussie over mogelijke oplossingsrichtingen van winkelleegstand.  

Zoals eerder al vermeld is zichtbare leegstand besmettelijk, leegstand moet dus onzichtbaar 

worden gemaakt voor de consument. Tijdelijke oplossingen voor invulling van een winkelunit 

zijn een pop-up store, een tijdelijk huurcontract, de winkelunit gebruiken als atelier of een 3D 

etalagevulling.  

Tijdelijke oplossingen bieden desalniettemin geen oplossing voor de problemen van een 

bepaald winkelgebied. Er zijn structurele oplossingen voor de leegstand van winkelunits 
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nodig. Als er veel leegstand is in een bepaald winkelgebied moeten bepaalde variabelen met 

een invloed op de leegstand worden geanalyseerd. Dit zijn het aantal trekkers, de kwaliteit 

van de openbare ruimte, de huurprijzen en het winkelaanbod. Een trekker kan een belangrijke 

stimulering geven aan een winkelgebied. Consumenten worden aangetrokken door de trekker 

en hier profiteren andere winkels ook weer van. De tweede variabele is het huurniveau binnen 

een winkelgebied. Door de teruggevallen omzetten zijn huren vaak niet meer marktconform 

en vereisen een aanpassing. Vanwege de ongunstige economische situatie is steeds meer 

maatwerk nodig. Dat kan huurkorting zijn of huurverlaging of wat meer flexibiliteit omdat 

ondernemers minder zeker zijn over de toekomst dus ook de mogelijkheid willen om na 2 of 3 

jaar op te zeggen. Deze maatregel is vooral om bestaande huurders te behouden. Nieuwe 

winkeliers kunnen worden aangetrokken op basis van het winkelaanbod. Het is aan de 

gemeente of vastgoedeigenaar om aan te tonen dat een bepaald type winkel in het aanbod 

ontbreekt en hier dus nog ruimte voor is. 

Een andere variabele met een almaar toenemende invloed op een winkelgebied is het internet. 

Winkelgebieden moeten internet gebruiken om hun centra te promoten. Vaak weten 

consumenten niet precies wat er in een bepaald winkelcentra aan winkels te vinden is. 

Consumenten kunnen door internet bekender worden met het winkelgebied waardoor 

afvloeiing wordt verminderd. Natuurlijk is het lastig om alle ondernemers te laten bijdragen 

in de kosten, een ondernemersfonds biedt hiervoor uitkomst. 

In de onderzochte winkelgebieden is de leegstand vooral te vinden op de mindere locaties en 

met name aan de randen van een gebied. Om toekomstige leegstand tegen te gaan moeten 

nieuwe ontwikkelingen zo compact mogelijk zijn. De compactheid van een winkelgebied 

heeft een duidelijke invloed op de winkelleegstand. Bestaande winkelgebieden kunnen 

compacter worden gemaakt door de transformatie van winkelunits. Het bestemmingsplan kan 

worden gebruikt om een winkelunit een ruimere functie te geven zodat hier bijvoorbeeld ook 

kan worden gewoond. Planschade kan bij deze wijziging worden voorkomen door naast de 

nieuwe functie ook nog detailhandel op deze locatie toe te staan. 

Leegstand kan niet alleen worden tegengegaan op te schaalniveau van het winkelgebied. Er 

meer overleg nodig tussen gemeenten onderling. Hier is een rol weggelegd voor de provincie, 

deze moet streng toezicht houden op de ontwikkeling van nieuwe vierkante meters 

winkelvloeroppervlakte. Daarnaast moet er minder detailhandel buiten het centraal 

winkelgebied worden toegestaan. De huidige winkelstructuur bezit nog over teveel schijven. 

Aangezien er schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de detailhandel zou dit in de 

detailhandelsstructuur ook moeten gebeuren. 
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Er is niet een partij die winkelleegstand moet tegengaan, een collectief optreden van de 

gemeenten, winkeliers en eigenaren is nodig. Desalniettemin kan de ene partij meer als de 

ander. De gemeenten en beleggers hebben de meeste instrumenten om winkelleegstand 

tegengegaan. Binnen een winkelgebied zal de grootste rol weggelegd zijn voor een grote 

institutionele belegger. Daarnaast kan de gemeente steeds minder door het ontbreken van de 

benodigde middelen. Voor de gemeente is dan ook meer een stimulerende functie weggelegd 

dan een uitvoerende. Toch heeft de gemeente met het detailhandelsbeleid een van de meest 

belangrijke instrumenten in handen. 

 

9.2	  Hoofdvraag	  
	  
In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag onderzocht: 

 

Welke	  factoren	  spelen	  een	  rol	  bij	  de winkelleegstand in centrale winkelgebieden van 

middelgrote steden met tussen de 40.000 en 80.000 inwoners en wat betekent dat voor de 

mogelijke oplossingsrichtingen? 

 

Doormiddel van een literatuuronderzoek en interviews met belanghebbenden is er gezocht 

naar een antwoord op deze vraag. De discussie over de aard en ernst van winkelleegstand is 

de afgelopen maanden toegenomen. Winkelleegstand is onderhevig aan de schommelingen in 

vraag en aanbod. Er zal altijd sprake van leegstand van winkelunits zijn. Frictieleegstand is 

een normaal verschijnsel binnen een winkelgebied, het is de structurele leegstand die een 

bedreiging vormt voor het functioneren van een winkelgebied. 

De situatie verschilt in elk winkelgebied en de oorzaken van leegstand zullen per individuele 

case moeten worden geanalyseerd. Wel is duidelijk geworden wat de meest voorkomende 

oorzaken van winkelleegstand zijn en wat hieraan kan worden gedaan. De afgelopen jaren is 

de leegstand toegenomen. Internet en de economische crisis aanwijzen als oorzaken voor deze 

toename is niet juist. Natuurlijk heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat bepaalde 

ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt. Een toename van de winkelleegstand 

zou echter ook zijn ontstaan zonder de economische crisis. Internet wordt ook vaak 

aangewezen als oorzaak van een toename in de winkelleegstand. Uit dit onderzoek komt dit 

echter nauwelijks naar voren. Weliswaar geven de ondernemers aan dat internet een van de 

oorzaken voor de toename is voor leegstand maar ook hier verschillen de meningen over. Het 
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hangt er vooral vanaf af hoe een ondernemer zich tegenover de ontwikkelingen op internet 

opstelt.  

Als de toename in winkelleegstand niet is te wijten aan de economische crisis of internet, wat 

zijn de oorzaken dan wel? De oorzaken voor winkelleegstand moeten vooral worden gezocht 

binnen een winkelgebied en op basis van de ontwikkeling van het winkelgebied. Gemeenten 

hebben bij de ontwikkeling van een winkelgebied teveel gelet op de eigen gemeente. Er is te 

weinig toezicht gehouden door een overkoepelend orgaan. Veel van de gemeenten hebben 

ontwikkeld op basis van een toestroom van consumenten uit andere gemeenten. Deze 

stromingen van consumenten blijven vaak uit waardoor een overschot aan winkels is ontstaan. 

Het leegstandsniveau in middelgrote steden hangt daardoor grotendeels af van de functie van 

het winkelgebied. Een middelgrote stad met een winkelaanbod dat vooral gericht is op 

dagelijkse boodschappen zal het goed blijven doen. De vraag is echter hoe het middelgrote 

steden met een winkelaanbod dat vooral gericht is op de niet-dagelijkse boodschappen zal 

vergaan. Door de veranderende consument is er mogelijk steeds minder ruimte voor 

dergelijke schakels in de detailhandelsstructuur. Consumenten zullen steeds vaker uitwijken 

naar de grote stad.  

Oplossingen voor leegstand moeten vooral worden gezocht in het compacter maken van 

winkelgebieden. Als de hoeveelheid B- en C-locaties in een winkelcentra verdwijnen zal de 

leegstand afnemen. Daarnaast is het vooral de kunst om afvloeiing tegen te gaan en een 

gemeente moet zich vooral op de consumenten uit de eigen stad richten. De partij die 

leegstand het beste kan tegengaan zijn de gemeenten. Dit is het orgaan dat met een goed 

detailhandelsbeleid een grote invloed op de functionering van een winkelgebied kan 

uitoefenen. 

 

9.3	  Reflectie	  
	  

In	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  mogelijke	  oorzaken	  van	  winkelleegstand	  onderzocht.	  Bij	  

aanvang	  van	  het	  onderzoek	  was	  de	  verwachting	  dat	  organisch	  gegroeide	  

winkelgebieden	  over	  een	  lagere	  winkelleegstand	  zouden	  beschikken	  dan	  planmatig	  

ontwikkelde	  centra.	  Het	  tegendeel	  is	  het	  geval	  bij	  de	  cases	  in	  deze	  studie.	  Organisch	  

gegroeide	  winkelgebieden	  zijn	  vaak	  uitgestrekter	  waardoor	  er	  meer	  leegstand	  op	  de	  

minder	  goed	  locaties	  ontstaat.	  In	  planmatig	  ontwikkelde	  gebieden	  zijn	  veel	  minder	  B-‐	  en	  

C-‐locaties	  te	  vinden	  en	  is	  de	  leegstand	  lager.	  	  Ook	  was	  de	  verwachting	  dat	  internet	  en	  de	  
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economische	  crisis	  een	  grote	  rol	  zouden	  spelen	  bij	  de	  winkelleegstand.	  Volgens	  

ondernemers	  spelen	  deze	  twee	  variabelen	  dan	  ook	  een	  grote	  rol	  maar	  stakeholders	  

vinden	  deze	  factoren	  van	  minder	  belang.	  Voor	  elk	  leegstaand	  winkelpand	  kunnen	  

andere	  oorzaken	  gelden.	  De	  conclusies	  die	  getrokken	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  hebben	  

dan	  ook	  enkele	  beperkingen.	  De	  beperkingen	  worden	  hieronder	  kort	  besproken.	  

	  

Toegang	  verkrijgen	  tot	  de	  winkeliers	  was	  moeilijker	  dan	  van	  te	  voren	  verwacht.	  Het	  

resultaat	  is	  dat	  het	  aantal	  geïnterviewde	  winkeliers	  minder	  groot	  is	  dan	  gehoopt.	  Er	  

bestaat	  een	  risico	  dat	  de	  steekproef	  niet	  groot	  genoeg	  is	  en	  de	  antwoorden	  niet	  

representatief	  zijn.	  

	  In	  dit	  onderzoek	  is	  voornamelijk	  gebruik	  gemaakt	  van	  kwalitatief	  onderzoek..	  Dit	  type	  

onderzoek	  is	  voor	  een	  exploratief	  onderzoek	  als	  deze	  dan	  ook	  de	  juiste	  keuze.	  De	  wijze	  

van	  onderzoek	  heeft	  echter	  wel	  gevolgen	  voor	  de	  uitkomsten.	  Zo	  gelden	  de	  uitspraken	  

vooral	  voor	  de	  onderzochte	  cases	  maar	  zijn	  de	  uitkomsten	  niet	  geheel	  te	  generaliseren	  

voor	  alle	  middelgrote	  steden.	  	  

De	  derde	  beperking	  van	  het	  onderzoek	  is	  de	  momentopname	  van	  de	  leegstand	  in	  de	  

casusgebieden.	  Door	  de	  momentopname	  is	  het	  niet	  duidelijk	  wat	  de	  aard	  van	  de	  

leegstand	  is.	  Pas	  als	  de	  winkelgebieden	  te	  maken	  hebben	  met	  structurele	  leegstand	  zal	  

er	  een	  probleem	  ontstaan.	  

De	  laatste	  beperking	  is	  de	  selectie	  van	  de	  cases.	  Er	  zijn	  voor	  het	  onderzoek	  vier	  cases	  

geselecteerd.	  Deze	  cases	  zijn	  zorgvuldig	  op	  basis	  van	  een	  aantal	  voorwaarden	  

geselecteerd.	  Het	  is	  echter	  onduidelijk	  of	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  hetzelfde	  

zouden	  zijn	  wanneer	  er	  andere	  cases	  waren	  geselecteerd.	  

9.4	  Vervolgonderzoek	  
	  

Uit	  dit	  onderzoek	  zijn	  een	  aantal	  resultaten	  naar	  voren	  gekomen	  die	  verder	  moeten	  

worden	  onderzocht.	  Uit	  het	  onderzoek	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  er	  een	  verschil	  is	  in	  

leegstand	  tussen planmatig ontwikkelde en collectief beheerde centra enerzijds en organisch 

gegroeide winkelgebieden anderzijds. Deze relatie tussen de leegstand en het type 

winkelgebied moet verder worden onderzocht zodat de achterliggende oorzaken worden 

blootgelegd. Daarnaast heeft dit onderzoek een scala aan mogelijke oorzaken en oplossingen 

opgeleverd. Vanwege de beperkingen van een scriptieonderzoek moeten deze oorzaken en 

oplossingen op een grote schaal worden onderzocht.	  



	   86	  

9.	  Literatuurlijst	  
	  
ABN AMRO, (2013), Retaillocaties in 2020, de nieuwe winkelkaart van Nederland. ABN 

AMRO Amsterdam 

 

Atzema, O. A., Lambooy, J., Wever, E., &Van Rietbergen T. (2006). Kijk op bedrijfslocatie 

en regionale ontwikkeling. Bussum: Coutinho. 

 
Bryman, A., (2008). Social Research Methods. Third Edition red. New York: Oxford 

university Press. 

 

Bolt, E. J., (2003). Winkelvoorzieningen op waarde geschat. Merkelbeek: Bakker Merkelbeek 

 

Christaller, W., (1933). Central Places in Southern Germany. London: Prentice‐ Hall. 

 

Dasselaar, A., (2004). Winkels in de etalage, Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Droogh Tromellen en Partners, (2012), Detailhandelsstructuurvisie Zwijndrecht, Droogh 

Trommelen en Partners (DTNP) 

 

Droogh Tromellen en Partners., (2011), Detailhandelsstructuurvisie Binnesntad Purmerend, 

Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 

 

Evers, D., Hoorn, A. v. & Oort, F. v., (2005). Winkelen in Megaland. Den Haag: Sdu 

Uitgevers. 

 

Evers, D., (2011). Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking. Den Haag: Uitgeverij 

PBL 

 

Evers, D., Kooijman, D. & Van der Krabben, E., (2011). Planning van winkels en 

winkelgebieden in Nederland. Den Haag: DDU Uitgevers. 

 

Gemeente Vlaardingen (2013), Detailhandelsnota, De winkelstructuur in Vlaardingen 

Economische Zaken Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling 



	   87	  

Gemeente Schiedam, (2009), Detailhandelnota 2010-2020, Economische zaken Schiedam 

 

HBD, (2011). Bevolkingskrimp en winkelgebieden, Den Haag: Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel. 

 

Houwelingen, R.V., (2008). Het functioneren van B- en C-locaties binnen stadscentra. 

 

Hotelling, H., (1929). Stability in competition. The economic journal, Volume 39, pp. 52‐ 79. 

Jones Lang LaSalle, (2009). Retail Market Special JLL. Amsterdam 

 

Jones Lang Lasalle. (2011). Retailmarktspecial 2011. Amsterdam. 

 

Koopstromenonderzoek Randstad, (2011), WAAR GAAT HET HEEN? Kamers van 

Koophandel – Hoofdbedrijfschap Detailhandel - Stadsregio’s -Deelnemende gemeenten in 

Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht 

 

Latten N.L.L. , (2012), Winkelpanden in de uitverkoop, een analyse van factoren die 

winkelleegstand kunnen veroorzaken (op pandniveau) en een aanvullende 

toekomstverwachting voor de gemeente Sittard-Geleen, Technische Universiteit Eindhoven. 

 

Locatus, (2012). Locatus database. Woerden: Locatus. 

 

Louter P. , Eikeren van P. en Hong Seng, Y (2009), Bevolkingsafname in Nederland  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur en 

Democratie Directie Kennisontwikkeling voor Bestuur en Veiligheid. 

 

Mastop R.M. (2012) “NIETS DOEN IS GEEN OPTIE” OVER DE 

HERONTWIKKELINGSOPTIES EN HET BELEIDSINSTRUMENTARIUM VOOR KLEINE 

BUURT – EN , WIJKWINKELCENTRA, Amsterdam School of Real Estate 

 

Molenaar, C., (2011). Het einde van Winkels?. Den Haag: Sdu Uitgevers. 

 

NRW (2011), De toekomst van winkelen, drie scenario’s voor 2025. NRW 2011 



	   88	  

Nozeman, E., W. van der Post, M. Langendoen, (2012). Het Nederlandse winkellandschap in 

transitie. Sdu Uitgever bv Den Haag. 

 

Ossenkoppele S. (2012), Volop leegstand? Onderzoek naar de oorzaken van leegstand in de 

central winkelgebieden van Ridderkerk, Spijkenisse en Schiedam. Universiteit van 

Amsterdam 

PBL,(2011) Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking, Planbureau voor de 

Leefomgeving Den Haag 

 
Peek, G. & Veghel, G. V., (2011). Geen stad zonder winkels. In: Compacte Stad Extended: 

agenda voor toekomstig beleid, onderzoek en ontwerp. Rotterdam: NAi Publishers, pp. 250‐ 

267. 

 

Provincie Zuid-Holland,(2007), Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland, Economische 

zaken provincie Zuid-Holland. 

 

Rijt-Veltman & Sipma, (2004) WINKELLOCATIES IN BEWEGING:KANSEN VOOR 

STARTENDE, GROEIENDE EN UITTREDENDE ONDERNEMERSIN DE MODE-, 

SCHOENEN- EN SPORTDETAILHANDEL, Zoetermeer. 

 

Teller, C., (2008). Shopping Streets versus Shopping Malls - Determinants of Agglomeration 
Format Attractiveness from the Customers' Point of View. International Review of Retail, 
Distribution and Consumer Research, 18 (4), pp. 381-403. 
 
Zandbergen, G., (2012). Winkelmarkt anno 2012 , Woerden Locatus. 

 

Zweeden van, J., (2009). Retail vacancy in Dutch city centers: How can differences in retail 

vacancy between cities be explained? Erasmus University. 

 

Internet 

Afbeelding Christaller (2013) 

http://geocurrents.info/geographical-‐thought/the-‐hazards-‐of-‐formal-‐geographical-‐

modeling-‐in-‐bouckaert-‐et-‐al-‐and-‐elsewhere	  [Geraadpleegd op 10 juli 2013] 

 

 



	   89	  

CBS, (2013). Centraal Bureau voor de Statistiek.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-

bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-06-21-m01.htm 

[Geraadpleegd op 27 Juni 2013] 

 

CBS, (2013). Centraal Bureau voor de Statistiek.   

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-

bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-06-21-m01.htm 

[Geraadpleegd op 25 juni 2013] 

 

DTNP, 2013. Leegstandsbarometer.  

http://www.dtnp.nl/informatie/archief/20120321.html  

[Geraadpleegd op 10 juni 2013] 

 

Failssementnieuws, (2013) 

http://www.faillissementnieuws.nl/1012980/aantal-faillissementen-in-detailhandel-neemt-toe 

[Geraadpleegd op 2 juni 2013] 

 

Gemeente Houten, (2013)  

http://www.welkominhouten.nl/event/winkelcentrum-het-

rond?uyw_type=ltype&uyw_nid=16005&uyw_ltype=207  [Geraadpleegd op 19 April 2013] 

 

HBD, (2013) 

http://www.hbd.nl/pages/15/Bestedingen-en-marktaandelen/Detailhandel-totaal/Bestedingen-

per-jaar.html?subonderwerp_id=22 [Geraadpleegd op 8 juli 2013] 

 

Thuiswinkel, (2013) 

http://www.thuiswinkel.org/nederlandstalig/1.-website/4.-over-

thuiswinkel.org/persberichten/persberichten-detail/2012/maart/online-markt-stijgt-ondanks-

crisis-naar-9-miljard [Geraadpleegd op 23 Mei 2013] 

 

 

Wereldhave, (2013) 



	   90	  

http://www.wereldhave.com/nl/onze-activiteiten/vastgoed/nederland/eggert/ [Geraadpleegd 

op 2 juni 2013] 

 

 

Winkelcentrum Het Rond, (2013) 

http://www.hetrond.nl [Geraadpleegd op 6 juli 2013] 

 

Winkelcentrum Walburg (2013) 

http://www.winkelcentrum-walburg.nl [Geraadpleegd op 6 juli 2013] 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  



	   91	  

Bijlages	  
	  

Voorbeeld	  vragenlijst	  stakeholders	  
	  
1. Hoe functioneert het winkelgebied? 

 
2. Kunt u uitleggen hoe het winkelgebied op dit moment functioneert? 

 
- Sterke punten 
- Zwakke punten 
 

3. Hoe functioneert het winkelgebied nu volgens u in vergelijking met 5 jaar geleden? 
 
4. Wat zijn de plannen met het winkelcentrum? 
 
5. Wat zijn de laatste beslissingen met betrekking tot het winkelgebied? 
 
6. Hoe ziet de toekomst van dit winkelgebied er volgen u uit? 
 
7. Wat zijn de factoren die als algemene oorzaak van winkelleegstand kunnen worden 

gezien? 
 
8. Is leegstand een onderwerp dat aan bod komt in de Gemeente? 
 
9. Wordt er overlast ervaren van leegstand in dit winkelcentrum? 
 
10. Wie moet leegtsand tegengaan? is dat de gemeente de vastgoedpartij of de winkeliers 

zelf. 
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Voorbeeld	  vragenlijst	  ondernemers	  
	  
1) Hoe lang is uw winkel al op deze locatie gevestigd? 
….. jaar. 
 
2) Tot welke branche behoort deze winkel? 
  
Dagelijks 

o Levensmiddelen 
o Persoonlijke verzorging 

Mode & luxe 
 o Warenhuis 
 o Kleding & mode 
 o Schoenen & lederwaren 
 o Juwelier & optiek 
 o Huishoudelijke en luxe artikelen 
 o Antiek en kunst 
Vrije tijd 
 o Sport & spel 
 o Hobby 
 o Media 
In en om het huis 
 o Plant & dier 
 o Bruin & witgoed 
 o Auto & fiets 
 o Doe-Het-Zelf 
 o Wonen 
Detailhandel overig 
 o Overig 
 
 
3)Hoe groot is de winkelvloeroppervlakte uitgedrukt in M2? 

 o   0      tot 100 M2 
 o   100     tot 250 M2 
 o   250     tot 500 M2 
 o  Groter dan 500 M2 
 

5)Eigendom winkelpand  
  
 o Huurder 
 o Eigenaar 
 o Anders; ……………………………………………………………………………………….. 
 

Deel 2 Functioneren winkelgebied 

Hoe functioneert het winkelgebied volgens u? 

 
Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van het winkelgebied, volgens u?  
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Denkt u dat het winkelgebied over 5 jaar beter functioneert dan nu, of juist slechter? 
 
Wat is de belangrijkste reden dat het winkelgebied in uw verwachting over 5 jaar beter/slechter 
functioneert? 
 
Ook in uw winkelgebied is leegstand.  Wat zijn volgens uw de mogelijke oorzaken voor de leegstand 
in uw winkelgebied?  
 
Ervaart uw zelf momenteel last van leegstaande winkels in uw winkelgebied? 
 
De verwachting is dat leegstand van winkelpanden ook de komende jaren aan de orde blijft. . Bent uw 
het met de volgende stellingen eens of oneens? 
 
- Een hoge leegstand in mijn winkelgebied heeft een negatieve invloed op het functioneren van mijn 
winkel. 
 
- Een hoge leegstand zal alleen maar voor een verdere toename van leegstand zorgen. 

- Ook in mijn winkelgebied zal de leegstand de komende jaren toenemen. 

- De toename van verkopen op internet zorgt ook voor een toename in de leegstand van winkels. 
 
 
Welke partij dient zich in uw ogen primair in te spannen om leegstand te verminderen?  
 
  
 
Deel 3 Toekomstplannen 

Bent u van plan om binnen afzienbare termijn te investeren in deze winkel ? 
  
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen voor deze keuze? 
  
	  

Geïnterviewde	  stakeholders:	  
	  

Domien	  Rijnders	   Wereldhave	  
Hilko	  Hartog	  	   Vastned	  
Caroline	  Oster	   Gemeente	  Zwijndrecht	  
Jeroen	  van	  der	  Weerd	   Gemeente	  Purmerend	  
Linda	  van	  der	  Weijde	   Gemeente	  Vlaardingen	  
Martijn	  Schot	   Gemeente	  Houten	  
	  

Verdeling	  van	  interviews	  met	  ondernemers:	  

Houten	   	   7	   	   	  

Zwijndrecht	   	   7	  

Vlaardingen	   	   7	  

Purmerend	   	   13  


