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Agenda
• Stand van zaken met “de binnenstad”
• Waar moeten we ons op richten?
• Met wie en hoe doen we dit?
• Uitgangspunten voor een toekomstbestendige

binnenstad



What’s going on?
• Technologie zorgt voor hele snelle wijzigingen (apps, artificial intelligence, 

blockchains, augmented reality, robots) die nog sneller weer worden 
vervangen door nieuwe techniek;

• Gedrag van mensen en maatschappij veranderen mede daardoor in steeds 
sneller tempo;

• Retail is alweer door de zoveelste slag heen, de volgende slagen blijven komen;
• Winkelgebieden kampen meestal een erfenis uit het (verre) verleden en zijn 

(vaak) saai en lelijk









* Bron: Binnenstadsmonitor Arnhem 2017



Discrepantie en polarisatie
• De discrepantie tussen het bestaande 

retailvastgoed, technologie en gedrag 
van mensen wordt steeds groter

• De polarisatie tussen (grote) steden en 
periferie wordt steeds groter





Binnenstad in beeld

Twee-drie-vier…deling
1: Eindhoven, Breda & ‘s-Hertogenbosch
2: Tilburg & Roosendaal
3: Oss & Helmond
4: Waalwijk & Oosterhout

Bron: Planbureau voor de leefomgeving







Het probleem met de binnenstad is vooral lokaal
• Door de grote hoeveelheid consumenten in steden als 

Rotterdam, Amsterdam en Utrecht wordt het probleem 
verdoezeld;

• Middelgrote steden krijgen de grootste klappen;
• Kleinere steden kunnen hun rol als regionaal centrum nog 

waarmaken.

Maar: het probleem is er wel degelijk! 



Binnensteden in Nederland worden nog 
steeds gegijzeld door  winkelvastgoed
Beleggers zitten vast in een gouden kooi 
Hoe is het zover kunnen komen?
Wat moeten we anders doen?

De gijzeling door winkelvastgoed



De toekomstige rol van de binnenstad?

Alleen met fysieke winkels komen we er 
niet meer;
Opvullen lege panden met kunst, nieuwe 
tegels en mooie kerstversiering ophangen 
is niet (meer) genoeg!



Focus, focus
Kernvragen:
• Wie of wat willen we zijn?
• Wat willen we bereiken?
• Waar staan we over 5 of 10 jaar?



Focus, focus
Meer dan ooit is het noodzakelijk om een 
duidelijke focus te formuleren voor de  
binnenstad, dit zet alle neuzen (sneller) in de 
goede richting;
Meedoen met verkiezing “Beste Binnenstad” is al 
een mooie aanzet (Gouda, Tilburg)



Waar moeten we naar toe?
Voor de “nieuwe” gebruiker moet het 
stadscentrum een plek worden waar je 
ook zonder koopmotief naar toe wilt gaan 
en waar alle groepen op hun eigen 
moment iets kunnen beleven dat voor 
hun de moeite waard is.



Oeps….
Dit heeft voor de winkelvastgoedsector 
grote consequenties.
De vraag is vooral voor wie en waar.



Onderzoek naar 
feitelijke invulling 
winkelpanden in 
kern Bergeijk

Deels lost het probleem zichzelf op



Permanente tijdelijkheid als één van de oplossingen

* Afstudeerscriptie David Israël, Fontys Vastgoed & Makelaardij, 2017



Voornaamste conclusies
• Grote en kleine vastgoedpartijen zien ook het belang van deze 

koerswijziging
• Dit vereist een andere (intensievere) werkwijze van beleggers, met 

name van asset- en propertymanagement
• Verdienmodel en rendementseisen moeten worden aangepast
• Wetgeving is een groot struikelblok



Vast onderdeel van het winkelaanbod, óók in de 
drukste delen van de binnenstad (A1 en A2)

• Pilot-stores;
• Jonge ondernemers met gedurfd concept;
• Internetstores
• Lokale initiatieven

Permanente tijdelijkheid





Tilburg Heuvel











De vastgoedsector hoeft dit niet alleen oplossen

• Rol van landelijke en lokale overheid bepaalt veel;
• Voor iedere binnenstad zal er vanuit de lokale overheid een strategie 

op maat gemaakt moeten worden;
• Kernwoorden daarbij zijn flexibilisering en facilitering initiatieven met 

als kritieke punten huurwetgeving en bestemmingsplannen;
• Financiering voor de plannen zal gezamenlijk opgehoest moeten 

worden door vastgoedpartijen, overheid en ondernemers. Per 
gemeente en per plan zal bekeken moeten worden hoe het geld bij 
elkaar gesprokkeld zal gaan worden.



www.amsterdam.nl/ondernemen/biz/



Wie organiseren dit?
• Gemeente;
• Vastgoed eigenaren in de binnenstad;
• Ondernemersfonds;
• Belangenorganisaties (Kunst, cultuur, architectuur, historisch);
• Winkeliersvereniging;
• Bewonersorganisatie;
• Horeca-organisatie;
• Enz.



Horeca en beleving als trekker en nieuwe impuls 
voor binnensteden: de Peperstraat in Oss
https://www.youtube.com/watch?v=GbQUVS889io

* Aflevering uit BV Binnenstad, een productie vanuit het Lectoraat Fontys en Provincie Brabant



Beste binnenstad als icoon
Criteria
• De aanwezigheid van een publiek-privaat samenwerkingsverband 

(centrummanagement, overkoepelende ondernemersvereniging, ondernemersfonds, 
vastgoedvereniging)

• Afronding van beeldbepalende ingrepen met meerwaarde voor de binnenstad over de 
afgelopen 2 jaar (vastgoed, mobiliteit, inrichting, digitalisering, duurzaamheid)

• De aanwezigheid van een strategie / beleid voor het centrum (detailhandel, horeca, 
mobiliteit/parkeren, openbare ruimte, duurzaamheid/klimaat/gezondheid, veiligheid, 
digitalisering, wonen)

• De aanwezigheid van een promotie/marketingstrategie voor het centrum

www.debestebinnenstad.nl



Van Naar

Kwantiteit Kwaliteit

Planoptimisme Planrealisme

Grootschalig Kleinschalig-organisch

Uitbreiden Inbreiden

Aanbod denken Vraag denken

Lange termijn contracten Tijdelijke contracten

Nieuwbouw Herontwikkeling-transformatie

Monofunctioneel Multifunctioneel

Harde bestemmingen Flexibele bestemmingen

Korte termijn € en waarde Duurzame verstedelijking

“Harde” wet- en regelgeving Flexibiliteit en lokaal maatwerk



Resumé
• Verandering is de nieuwe constante
• De tijd van ongebreideld winkelruimte toevoegen is voorbij
• Iedere lokale situatie vraagt maatwerk
• Flexibilisering en permanente tijdelijkheid is uitgangspunt voor de toekomst
• Retailvastgoed is géén vast uitgangspunt meer in de binnenstad
• De vastgoedsector zal uit de “gouden kooi” moeten komen en de bakens verzetten
• De overheid zal moeten (blijven) faciliteren en stimuleren 
• Samenwerking tussen alle participanten is absolute noodzaak


