Van: Hoogland, A.J. (Albert) <aj.hoogland@mvgm.nl>
Verzonden: maandag 3 december 2018 17:27
CC: Helmich Weidema <schalkwijk@wtm.nl>
Onderwerp: Re: Ontbijtbijeenkomst inzake noodkreet Schalkwijk over nota “kaders en instrumenten
sociale en middeldure huur”
Geacht Raadslid,
Naar aanleiding van het overleg deze ochtend doen wij u hierbij namens de CVvE Schalkwijk
een aanvullende brief (“noodkreet”) toekomen waarom door de aanwezige raadsleden werd
gevraagd.
Ten aanzien van het meegezonden rapport van DTNP (zie toelichting brief) spraken wij met de
aanwezige raadsleden af dat wij dit rapport onder embargo beschikbaar stellen aan de Raad in het
kader van de afweging die door haar moet worden gemaakt tav bovengenoemde nota. Het rapport is
pas vandaag gepresenteerd aan de gezamenlijke eigenaren van het winkelcentrum en is nog niet
inhoudelijk formeel vastgesteld. Desondanks waren wij van mening dat de conclusies van het rapport
van eminent belang zijn voor de raadsleden om een zorgvuldige afweging te maken tav het
toekomstig woningbeleid van Haarlem in relatie tot de herontwikelingsopgave van winkelcentrum
Schalkwijk.
PS Gezien het verzoek van enkele raadsleden eea vandaag nog voor 19.00 uur ter beschikking te
stellen is deze email behalve aan de Griffie ook rechtstreeks aan de raadsleden toegezonden
Met vriendelijke groet, Kind regards
MVGM COG
A.J. (Albert) Hoogland MSc MRICS
T +31(0)40 291 64 05
M +31(0)6 53 40 33 02
E aj.hoogland@mvgm.nl
I www.mvgm.nl

Bezoekadres: Mahatma Gandhilaan 6 | 5653 ML Eindhoven
Correspondentieadres: Postbus 6008 | 5600 HA Eindhoven
Denk aan het milieu - voordat u deze email print

Op 1 dec. 2018, om 10:41 heeft Hoogland, A.J. (Albert) <aj.hoogland@mvgm.nl> het volgende
geschreven:
28 november 2018
Geacht raadslid,

Op 6 december aanstaande staat de nota “kaders en instrumenten sociale en middeldure huur” ter
vaststelling op de agenda van de Gemeenteraad. Een besluit wat verdere invulling geeft aan het
beleid van de gemeente voor sociale woningbouw in Haarlem. Zo als u weet zijn wij in het
winkelcentrum Schalkwijk al 20 jaar bezig met planvorming voor vernieuwing van het centrum.
Eerdere plannen zijn al eens gesneuveld door het intreden van de kredietcrisis waarna ING ‘de
benen’ nam en de gemeente en de CVvE de handen ineen hebben geslagen om een gezamenlijk
proces van gefaseerd ontwikkelen in te zetten. Met veel inspanning van partijen, waaronder
gemeenteraad van Haarlem, heeft dit geresulteerd in de planvorming voor fase 1 waarvan in 2019 de
eerste bouwwerkzaamheden te zien zullen zijn. Deze eerste fase is een belangrijke aanjager voor
verdere planvorming in het centrum. Hoewel we nog steeds te kampen hebben met verder
oplopende leegstand hebben ontwikkelaars desondanks positie ingenomen en willen zij verder
invulling geven aan volgende fasen van het centrum Schalkwijk. Echter de het vertrouwen in het
centrum is nog broos en de potentie voor ontwikkelingen in het centrum zijn beperkt. Wij zijn ervan
overtuigd dat met het opleggen van een forse sociale woningbouwopgave de haalbaarheid van de
revitalisering van het winkelcentrum op losse schroeven komt te staan. Wij vrezen weer een periode
van stilstand na de kredietcrisis van een aantal jaren geleden en verdere verpaupering van het
centrum hetgeen geen recht doet aan deze wijk met het grootste aandeel sociale huishoudens van
Haarlem. Schalkwijk verdient een multifunctioneel en kwalitatief stadsdeelcentrum ter versterking
van de sociale cohesie in de wijk.
Daarom nodigen wij u uit voor een ontbijtbijeenkomst op maandag 3 december aanstaande om ons
standpunt nader inhoudelijk toe te lichten en hierover met u in gesprek te gaan. Om enige
neutraliteit in het gesprek te krijgen hebben wij de heer Erik Faber bereid gevonden als
gastvoorzitter op te treden. Erik Faber is partner bij Fakton, een adviesbureau dat is gespecialiseerd
in financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed
(https://fakton.com/nl).
Om deelname aan deze bijeenkomst op zo’n korte termijn mogelijk te maken hebben wij gekozen
voor een tijdstip en locatie die hopelijk nog te combineren is met uw werkagenda. Wij hopen van
harte dat u bereid bent de moeite te nemen op onze uitnodiging in te gaan. Het ontbijt met koffie en
verse jus d’orange staan klaar.
Datum:

Maandag 3 december

Tijd:

08.00 – 09.00 uur

Locatie:

Carlton Square Hotel, Baan 7, Haarlem

Vriendelijke groet
Helmich Weidema
Voorzitter CVvE Schalkwijk
MVGM COG
A.J. (Albert) Hoogland MSc MRICS
T +31(0)40 291 64 05
M +31(0)6 53 40 33 02
E aj.hoogland@mvgm.nl
I www.mvgm.nl

Gemeente Haarlem
t.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 511
2003 PB Haarlem
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De heer A.J. Hoogland
aj.hoogland@mvgm.nl
3 december 2018
Nota “Kaders en Instrumenten sociale en middeldure huur” : Aanvullende informatie

Geachte Raad,
Naar aanleiding van onze brief van 28 november jongsteleden en de uitnodiging aan de Raad om
ons standpunt tijdens een ontbijtoverleg nader toe te lichten, hebben wij vanochtend een aantal
Raadsleden mogen ontvangen in Carlton Square Hotel. Na een inhoudelijke toelichting door de
externe voorzitter van de bijeenkomst Erik Faber van Fakton, ontstond een levendige discussie
over de wenselijkheid en haalbaarheid van een integrale herontwikkeling van winkelcentrum
Schalkwijk in relatie tot het beleidsvoornemen van het College zoals verwoord in bovengenoemde
nota.
Uit de discussie concluderen wij dat de gemeente de transformatie van het winkelcentrum naar
“Schalkstad, het kloppend hart van Schalkwijk” van groot belang acht. Wij hebben echter de indruk
dat de druk die het voorgestelde woningbeleid van de gemeente zet op de haalbaarheid van een
herontwikkeling door de gemeente wordt onderschat. Hierop hebben de aanwezige raadsleden
concreet gevraagd om beantwoording van de volgende vragen:
1. Hoe groot is de opgave van de herontwikkeling van winkelcentrum Schalkwijk en wat is de
haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling?
2. Op grond van welke aannames en berekeningen leidt het voorgestelde beleid volgens
CVvE Schalkwijk tot de onhaalbaarheid van de herontwikkeling?
3. Op welke punten dient het voorstel van het College ten minste gewijzigd om de
herontwikkeling van Schalkwijk niet bij voorbaat onhaalbaar te maken?
Ad 1. De opgave voor het winkelcentrum
De CVvE heeft onlangs een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar het toekomstperspectief van
het winkelcentrum door bureau DTNP. Uit het rapport concluderen wij dat in winkelcentrum
Schalkwijk een drastische sanering van het winkelaanbod (ca 15.000 m2) moet plaatsvinden in
combinatie met een herpositionering en upgrading. Deze opgave is enorm groot, temeer daar het
winkelcentrum meer dan 70 eigenaren heeft die ongetwijfeld niet allemaal dezelfde (korte termijn)
belangen en (financiële) mogelijkheden zullen hebben. DTNP adviseert een integrale aanpak
waarbij samenwerking tussen alle aandeelhouders en andere betrokken partijen zoals de
gemeente van essentieel belang is.
1
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Teneinde u volledig te informeren ontvangen alle raadsleden hierbij een kopie van het eindrapport
zoals opgesteld door DTNP met de nadrukkelijke afspraak dat dit rapport onder embargo is totdat
de leden van de CVvE besluiten het naar buiten te brengen.
Ad 2. Aannames en berekeningen
Om de genoemde noodzakelijke sanering van bestaand commercieel vastgoed financieel haalbaar
te maken (voor zowel het collectief als alle individuele eigenaren) is uiteindelijk voor het hele
gebied Schalkstad een sluitende grondexploitatie nodig. Op grond van de bestaande onderzoeken
is duidelijk dat de toevoeging van een aanzienlijke hoeveelheid woningbouw hierbij de enige sleutel
is.
Betrokken ontwikkelaars hebben vergaande plannen voor sanering van bestaand commercieel
vastgoed in combinatie met toevoeging van honderden woningen, echter zij geven aan dat het
stringent toepassen van genoemd beleid op het gebied Schalkstad een vernietigende uitwerking
zal hebben op de haalbaarheid van de plannen. Hierbij verwijzen wij onder andere naar de brief
van Ontwikkel Combinatie Schalkstad Zuid van 12 november jongsleden (bijlage).
Overigens hebben de grote ontwikkelaars vanochtend aangeboden de uitgangspunten en
berekeningen met betrekking tot de herontwikkeling en grondexploitatie in volledige openheid en
transparantie met de gemeente te willen delen mocht dat behulpzaam zijn in de voortgang van het
proces.

Ad 3. Gewenste aanpassingen
Vooralsnog is de CVvE van mening dat het meest wenselijke scenario is dat de gemeente het
gebied Schalkstad tot nader order uitsluit van het beleid zoals in de nota geformuleerd (net als
Meerwijk) en tot “maatwerkgebied” benoemt. Dat geeft partijen de mogelijkheid gezamenlijk
genoemde grondexploitatie uit te werken en waar nodig tijdens de ontwikkeling bij te stellen,
zodanig dat sprake blijft van een commercieel en financieel haalbare herontwikkeling van het
winkelcentrum enerzijds en een maximale invulling van de wens tot betaalbaar wonen voor
inwoners van Haarlem anderzijds.
Desgevraagd benoemen wij hierbij echter de meest essentiële door ons gewenste wijzigingen op
het voorgestelde nieuwe beleid:
1. In plaats van de verdeling 40-40-20 voor Schalkstad een verdeling 0-80-20:
o 60% als (lage) middeldure huurwoningen met een maximale kale aanvangshuur
van € 971 en 20% als (hoge) middeldure huurwoning met een huur tussen de €
971,- en € 1.300,-.
o Middeldure koop nader te bepalen.
2. Het verbod op uitponden/liberaliseren geldt gedurende 10 jaar en niet 25 jaar (ter illustratie;
een dergelijk verschil alleen al resulteert in een verschil in beleggingswaarde voor
beleggers van
€ 50.000-100.000 per woning !).
3. De huren in het middeldure huursegment zijn inflatievolgend op basis van CPI + 2%.
4. Alle woningen kunnen vrij worden toegewezen aan huurders. Waarbij de partijen zich
inzetten om het scheefwonen in Haarlem te verminderen door de toewijzingen.

Met vriendelijke groet,
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem

De heer H. Weidema
Voorzitter
Bijlagen
- Brief Ontwikkel Combinatie Zuid
- Onderzoek en advies DTNP inzake Schalkwijk
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0 Samenvatting

Aanleiding

(winkel)centrum van Schalkwijk klaar te maken

grote diversiteit aan publieksgerichte voor

Winkelcentrum Schalkwijk is in m² winkelvloer

voor de toekomst. In dit rapport wordt een

zieningen om daarmee een gemêleerd en

oppervlak het tweede reguliere winkelgebied

functioneel-ruimtelijke visie gegeven op de

aantrekkelijk gemengd centrumgebied te

van Haarlem. De sterke regionale positie die

gewenste omvang van het winkelcentrum en de

creëren.

het begin jaren ’70 had, is inmiddels afgezakt

kansen voor overige functies. Deze programma

naar een stadsdeelverzorgende positie, onder

tische visie vormt de basis voor de functioneel-

Twee modellen

andere door de opkomst van historische

ruimtelijke en beheervisie en voor uitbreiding,

De programmatische opgaven zijn vertaald in

binnensteden, de ontwikkeling van onder meer

inkrimping en/of transformatie van het centrum.

twee ruimtelijke modellen (hoofdstuk 4). Bij de

Hoofddorp en Stadshart Amstelveen, en de

modellen is rekening gehouden met de

opkomst van webwinkels en wijzigend

Toekomstige omvang

bestaande plannen (fase 1a en 1b, LUNEE

vestigingsgedrag of zelfs het wegvallen van

De toekomst van Schalkwijk ligt bij een lokale

Vastgoed en HBB) en het initiatief van HB

retailers. De leegstand in het stadsdeelcentrum

herpositionering: van mono-functioneel

Capital. Tevens is zoveel mogelijk aangesloten

neemt de afgelopen jaren hard toe.

(bovenlokaal) winkelcentrum naar een echt

bij de huidige eigendomssituatie (hoe minder

multifunctioneel stadsdeelcentrum. Middels

partijen betrokken zijn, hoe gemakkelijker een

Na een aantal jaren van planontwikkeling start

diverse methoden (hoofdstuk 3) is de toekom

plan uitgevoerd kan worden).

binnenkort de herontwikkeling rond Florida- en

stige haalbare omvang bepaald van het

Californiaplein, Nice Passage en het zuidelijke

(winkel)programma van stadsdeelcentrum

De twee modellen (T-structuur: grofweg

deel van Andalusië. De deelplannen omvatten

Schalkwijk. Ook is in beeld gebracht hoe groot

Rivièradreef en Nice Passage; en Carré: rondje

supermarkten, winkels, horeca, een bioscoop,

de saneringsopgave van het centrum ten minste

Nice Passage, HEMA-plein, Menton Passage)

een parkeergarage, woningbouw en de herin

is. Kort gezegd komt het er op neer dat het

hebben beide hun voor- en nadelen. Eigenaren,

richting van de openbare ruimte. De nieuwe

winkelaanbod circa 22.000 à 24.000 m² bvo

ondernemers en gemeente kunnen in onderling

naam ‘Centrum Schalkwijk’ onderstreept de

groot kan zijn, met ten opzichte van het huidige

overleg de meest gewenste en haalbare

ambitie om te komen tot een multifunctioneel

aanbod meer dagelijkse en minder niet-dage

ontwikkelingsrichting kiezen. Die richting kan

stadshart. De geplande woningbouw en de

lijkse winkels. Daarnaast zal er ten minste

vervolgens worden verwerkt in het te actuali

populariteit van Haarlem binnen de Metropool

15.000 m² bvo ‘oud’ vastgoed gesaneerd moet

seren stedenbouwkundig ontwerp voor Centrum

regio Amsterdam bieden mogelijk extra kansen.

worden. Het te saneren vastgoed kan worden

Schalkwijk. Dit nieuwe SDO kan de leidraad zijn

herontwikkeld met nieuw vastgoed voor (grote

voor de herontwikkelingsopgave.

De opgave

hoeveelheden) woningen. De plint (en eventueel

De uitdaging is de reeds in gang gezette

de eerste verdieping) van het nieuw te realise

projecten te benutten om ook het overige

ren vastgoed kan ingevuld worden met een
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1 Inleiding

1.1

Inleiding

De opgave
De uitdaging is de aanwezige kansen en reeds

Aanleiding

in gang gezette projecten te benutten om ook

Winkelcentrum Schalkwijk is in m² winkelvloer

het overige (winkel)centrum van Schalkwijk

oppervlak het tweede reguliere winkelgebied

klaar te maken voor de toekomst. Doel is te

van Haarlem. Begin jaren ’70 had dit moderne

komen tot een visie op de gewenste omvang en

en goed bereikbare winkelcentrum een sterke

branchering van het winkelcentrum en de

regionale positie. Met de (weder-)opkomst van

kansen voor overige functies. Deze program-

historische binnensteden en de ontwikkeling

matische visie vormt de basis voor de

van onder meer Hoofddorp en Stadshart

functioneel-ruimtelijke en beheervisie en voor

Amstelveen kreeg het winkelcenturm vooral een

uitbreiding, inkrimping en/of transformatie van

positie als stadsdeelcentrum van Schalkwijk.

het centrum.

Door de opkomst van webwinkels en wijzigend
vestigingsgedrag van retailers (en het wegvallen

Leeswijzer

daarvan) neemt de leegstand in het

Relevante beleidsteksten uit het vigerende

winkelcentrum toe.

gemeentelijke beleid voor het stadsdeelcentrum
staan in de volgende paragraaf beschreven. In

Na een aantal jaren van planontwikkeling start

hoofdstuk twee wordt vervolgens een analyse

binnenkort de herontwikkeling rond Florida- en

gegeven van het winkelcentrum, waarna in

Californiaplein, Nice Passage en het zuidelijke

hoofdstuk drie de toekomstige omvang van het

deel van Andalusië. De deelplannen omvatten

(winkel)aanbod in centrum Schalkwijk via een

supermarkten, winkels, horeca, een bioscoop,

aantal methoden wordt onderzocht. In

parkeergarage, woningbouw en de herinrichting

hoofdstuk vier wordt vervolgens het

van de openbare ruimte. De nieuwe naam

toekomstige programma ruimtelijk vertaald in

‘Centrum Schalkwijk’ onderstreept de ambitie

twee modellen. Om het hoofdrapport zo

om te komen tot een multifunctioneel stadshart.

beknopt mogelijk te houden, zijn de voor

De geplande woningbouw en populariteit van

Schalkwijk relevante landelijke trends en

Haarlem binnen de Metropoolregio Amsterdam

ontwikkelingen in de bijlage geplaatst.

bieden mogelijk extra kansen.
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1.2

Vigerend beleid

Stedenbouwkundig kader uit het SDO 2011/2014

Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad
Stadsdeelcentra Schalkwijk [en Cronjé]
“Ook voor het stadsdeelwinkelcentra Schalkwijk wordt ingezet op een set van maatregelen
om de positie te versterken en toekomstbestendig te blijven. De ambitie voor een upgrading
tot een volwaardig stadsdeelwinkelcentrum in Schalkwijk is gehandhaafd. Bij Schalkwijk
wordt, mede gezien de huidige winkelleegstand, gekozen voor een compact
stadsdeelwinkelcentrum.
De winkeluitbreidingsplannen met een accent op de schaalvergroting in met name de
dagelijkse sector blijven beperkt tot die zijn vastgesteld in het bestemmingsplan van 15
oktober 2015. Voor deze plannen is de marktpotentie bij de aanbestedingsprocedure
bevestigd. De focus zal daarnaast liggen op het aantrekken van nieuwe winkelformules voor
de leegstaande winkelpanden.
Het bestemmingsplan van 15 oktober 2015 maakt naast nieuwe winkelruimte meer functies
en meer bebouwing in het noordelijke deel van het winkelcentrum mogelijk. De nieuwe
functies zijn: woningen, een bioscoop, horeca en terrassen. Op die manier wordt de
stedenbouwkundige structuur versterkt, worden meer mensen naar het gebied getrokken en
ontstaat een aantrekkelijk stadsdeelhart.”

Structuurvisie Schalkstad 2025
1.3 Ambitie
“De gemeente Haarlem heeft bij de doorontwikkeling van het winkelcentrum Schalkwijk
voor ogen dat het ‘winkelcentrum’ een transformatie krijgt naar ‘stadsdeelcentrum’. De
naam wordt dan ook ‘Schalkstad, het kloppend hart van Schalkwijk’. Bij een vitaal stadsdeelcentrum past een combinatie van ontmoeten, uitgaan, winkelen, wonen en werken. Om
dit te bereiken zal de differentiatie van het gebied groter moeten zijn dan nu het geval is.”
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2 Analyse (winkel)centrum Schalkwijk

2.1

Ligging en inwoners

Ligging gemeente en centrale winkelgebieden in de regio

Ligging

Bloemendaal

Het winkelcentrum Schalwijk ligt centraal in
Zuidoost-Haarlem in het gelijknamige stads-

Cronjé

deel. Het stadsdeel wordt duidelijk afgebakend
door grote infrastructuur (N205/Schipholweg)

Haarlem

en water (Spaarde en Ringvaart) en kent ook
intern een duidelijk afbakening in vier wijken:

Zwanenburg

Europa-, Boerhaave-, Molen- en Meerwijk.

Bereikbaarheid
Schalkwijk

De bereikbaarheid van winkelcentrum Schalk
wijk is goed, zowel per auto als voor langzaam

Heemstede

verkeer (fiets/voet). Er zijn goede busver
bindingen met de wijken, en met de centra van
Haarlem, IJmuiden, Beverwijk, Heemstede en

Badhoevedorp

met Schiphol, en er zijn locaties waar busjes
voor mindervaliden en ouderen dicht bij de
ingang van het winkelcentrum kunnen parkeren.
De goede bereikbaarheid van het stadsdeelcentrum zorgt ervoor dat consumenten
gemakkelijk bij Schalkwijk kunnen komen. De

Hoofddorp

keerzijde is echter dat inwoners van het stads-

Winkelgebied (geschaald
naar m² wvo)

deel ook gemakkelijk naar andere concurrerende centra kunnen, zoals de binnenstad van
Haarlem (10 min.), het stadshart van Amstel-

Hillegom

veen (18 min.) en de binnenstad van Amster-

PDV-locatie
Bron: Locatus 2018
0

1000 m

Ondergrond: © OpenStreetMap

dam (25 min.).
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Aantal inwoners

Potentiële woningbouwlocaties Schalkwijk

In Schalwijk wonen op dit moment in totaal circa

Aandeel inwoners met niet-westerse migratieachtergrond

33.000 mensen*, het gros in sociale huurwoning
en (bijna 60% van de woningen in Schalwijk
betreft sociale huur in eigendom van corpora
ties). Haarlem heeft een grote woningbouwopga
ve. Voor Schalkwijk betekent dit dat tot 2025 er
naar verwachting ten minste 2.550 woningen
worden bijgebouwd, maar mogelijk (veel) meer.
De ambitie van de gemeente is hiervan ten
minste 550 in het centrale kwadrant bij het stadsdeelcentrum te realiseren. Deze grote hoeveel
heid nieuwbouw leidt er toe dat er in 2025 naar
verwachting circa 38.350 in Schalkwijk wonen**.

Samenstelling bevolking
De bevolking van Schalkwijk wijkt af van het

Huishoudenssamenstelling Schalkwijk

Nederlandse en Haarlemse gemiddelde. Er
wonen in Schalkwijk relatief veel mensen met
een (niet-westerse) migratie-achtergrond en het
gemiddelde inkomen ligt er circa 13% lager dan
gemiddeld in Nederland (en zelfs 22% lager dan
het gemiddelde van Haarlem).
Ruim eenvijfde (21%) van alle huishoudens in
Schalkwijk zijn jonge digitalen: jonge mensen die

0%

* CBS (2018)
** 5.355 nieuwe inwoners (gemiddeld 2,1 inwoners per
huishouden x 2.550 huishoudens) bovenop de
huidige 33.000 inwoners

8 van 46

1935.0318 Toekomstvisie centrum Schalkwijk Haarlem - 21 september 2018

65%

nog aan het begin van hun carrière staan (en

Jonge Digitalen

soms zelfs nog studeren) en meestal op zichzelf
in een huurwoning wonen.
Andere relatief grote huishoudensgroepen zijn
ouderen met een laag inkomen (‘vergrijsde
eenvoud’) en sociale huurders: gezinnen
(waarvan de kinderen vaak het huis uit zijn) met
een kleine beurs en een lager opleidingsniveau.

Haarlem Schalkwijk | 21%
Nederland | 11%

De oostoever van de Spaarne is binnen
Schalkwijk een wereld apart. De huizen zijn
daar gemiddeld veel groter (en duurder) en de
huishoudens die daar wonen hebben gemiddeld

“Internet is een belangrijk deel van mijn dagelijkse leven. Van het zoeken naar een baan, het spelen van games tot het
e-mailen en bijwerken van social media.”

veel te besteden.

Grootste huishoudensstijlen per PC5-gebied

Vergrijsde Eenvoud

Haarlem Schalkwijk | 17%
Rijpe Middenklasse
Gouden Rand
Elitaire Topklasse
Welverdiend Genieten
Vergrijsde Eenvoud

Jonge Digitalen
Stedelijke Balanceerders
Goed Stadsleven
Modale Koopgezinnen
Kind en Carrière
Sociale Huurders
0

200m

Ondergrond: © OpenStreetMap, Data: Whooz/Distrifood Dynamics

Nederland | 10%

“Ik ben maar alleen. Mijn kinderen en kleinkinderen leven al hun eigen leven. Dat geeft niet hoor,
ik weet me wel te vermaken”
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Sociale Huurders

Haarlem Schalkwijk | 15%
Nederland | 8%

“Ik ben wel blij met mijn sociale huurwoning. Ik heb het niet breed, maar wel een dak boven mijn hoofd.””

Goed Stadsleven

Haarlem Schalkwijk | 14%
Nederland | 8%

“Het is zo fijn om alle voorzieningen zo dicht bij huis te hebben: sportclubs, winkels, cafés...”

10 van 46
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2.2 Voorzieningenstructuur

Winkelgebieden in stadsdeel Schalkwijk, geschaald naar m² winkelvloeroppervlak

De winkelstructuur van Schalkwijk
Het stadsdeel Schalkwijk beschikt over een

DekaMarkt
Aldi

duidelijk hiërarchische en geplande winkelstructuur. Het stadsdeelcentrum Schalkwijk
staat met circa 17.000 m² ingevuld winkelvloeroppervlak (wvo), verspreid over zo’n 20
dagelijkse en 55 niet-dagelijkse winkels, (+ circa
4.000 m² wvo leegstand) veruit aan de top*. Er

Vomar

zijn onder andere twee supermarkten (AH, ca.

Belgiëlaan

1.650 m² wvo en DekaMarkt, ca. 1.380 m² wvo)
en verschillende grote landelijke ketens
gevestigd (zoals Action, BCC, C&A en HEMA).
Nagenoeg al het niet-dagelijkse winkelaanbod

Lidl
Boerhaave Passage

Karaman
ADL

Albert Heijn DekaMarkt

Marakesh

M&H

(ca. 11.640 m² wvo) van het stadsdeel is in het
winkelcentrum gevestigd.

Winkelcentrum Schalkwijk
In aanvulling op het stadsdeelcentrum beschikt
elk van de vier Schalkwijkse wijken over een

Meerwijk

eigen buurtwinkelcentrum met een supermarkt.
De buurtcentra zijn maximaal 2.500 m² wvo

Vomar

Jumbo

groot en hebben primair een dagelijkse
verzorgingsfunctie:
•

Europawijk: Belgiëlaan

•

Boerhaave: Boerhaave Passage

•

Molenwijk: winkelcentrum Molenwijk

•

Meerwijk: winkelcentrum Meerwijk

Hoogvliet
Molenwijk
Supermarkt (omvang
geschaald naar m2 wvo)
Winkelgebied
0

200 m

Ondergrond: © OpenStreetMap

*

Locatus (juni 2018)
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Omvang en branchering winkelcentra in stadsdeel Schalkwijk in m² wvo

Opvallend aan het aanbod in Schalkwijk is dat
er ondanks het gemiddeld lage inkomen in
Schalkwijk slechts één discountsupermarkt
gevestigd is (Lidl in Boerhaave Passage). Wel
zijn er enkele kleinere doelgroepensupermarkten (solitair) in de buurt (o.a. ADL, Karaman). Zij
sluiten goed aan op het lokale profiel van de
inwoners.

Aanbod in de regio
In regionaal perspectief behoort Schalkwijk tot
de kleinere grotere centra in de regio. Op korte

Schalkwijk
Meerwijk
Belgiëlaan
Boerhaavewijk
Molenwijk
Italiëlaan
0

5.000

15.000

Supermarkten
Overige dagelijkse winkels

afstand van Schalkwijk liggen:
•

10.000

vergelijkbare, maar grotere, planmatige

20.000

25.000

Niet-dagelijkse winkels
Leegstand

Bron: Locatus, juni 2018

centra die verder versterkt worden
(Hoofddorp, Amstelveen);
•

steden (Haarlem en Amsterdam) met een
veel groter aanbod en grote toeristischrecreatieve waarde;
•

Omvang en branchering grotere centra in de omgeving van Schalkwijk in m² wvo

twee aantrekkelijke historische binnen

en een grote PDV/GDV-locatie (Cruquius).

In 2019 zal bovendien Sugar City/Amsterdam
The Style Outlets openen: een nieuw outlet
centrum met circa 115 (outlet)winkels op 10 km
afstand (10 autominuten) van Schalkwijk.

Dit is on
staven.

Centrum
Amsterdam
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

Centrum
Haarlem
Boulevard
Cruquius
Centrum
Hoofddorp
Centrum
Amstelveen
Haarlem
Schalkwijk
0
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2.3

Functioneel-ruimtelijke
structuur

Branchering van winkelcentrum Schalkwijk

aweg

Branchering

Amerik

Het winkelaanbod in centrum Schalkwijk is
gevarieerd. In de Menton Passage is sprake
van een sterk cluster dagelijkse winkels (supermarkten, poelier, slager, bakker, tabak, slijter).

Mentonpassage

Rivièradreef

De Rivièradreef bestaat hoofdzakelijk uit
enkele dienstverlener. Aan de (buiten)randen
van het winkelcentrum zijn voornamelijk horeca
en niet-winkelfuncties gevestigd.

Rivièradreef

Andalusië
eg
Europaw

(kwetsbaar) niet-dagelijkse aanbod en een

Floridaplein

ontwikkeld centrum uit begin jaren ’70. Het
centrum heeft een sterke interne oriëntatie, wat
alleen maar wordt versterkt door de overdekte
De hoofdrouting in het centrum loopt vanaf de
supermarkten via de Menton Passage naar het
centrale plein aan de Rivièradreef. Deze
hoofdstructuur is goed aangetakt op de drie
grootste parkeerlocaties: via de Nice Passage
naar de twee grootste parkeerterreinen
(Florida- en Californiaplein) en (buitenom) via
de Menton Passage naar de parkeergarage.

Supermarkten
Overige dagelijkse winkels
Modewinkels
Overige niet-dagelijkse winkels
Horeca
Cultuur, ontspanning
Dienstverlening
Ambachten
Leegstand

Het zuidelijk deel van de Rivièradreef wordt

0

Rivièradreef

Andalusië

Winkelcentrum Schalkwijk is een planmatig

passage en de bevoorrading aan de buitenzijde.

Briandlaan

Nicepassage

Ruimtelijke kenmerken

Californiaplein

Rivièradreef

Costa del Sol

40 m

Ondergrond: © OpenStreetMap

minder druk bezocht.
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Spreiding publiekstrekker

Spreiding van publiekstrekkers in winkelcentrum Schalkwijk

Elk deel van het winkelcentrum beschikt over
enkele publiekstrekkers:
•

aweg

Menton Passage: Albert Heijn en
DekaMarkt

•

Noordwesten Rivièradreef: Action en C&A

•

Plein Rivièradreef/Nice Passage: Hema en

Amerik

C&A
Action

BCC
•

Zuidelijke Rivièradreef: H&M en Blokker.

H&M zal in de loop van dit jaar haar vestiging
sluiten, waardoor een belangrijke publieks

publiekstrekker voor in de plaats kwam. Het
zuidelijk deel van de Rivièradreef is daarmee
sterk aan het verzwakken.

Xenos

Floridaplein

BCC

H&M

Californiaplein

Rivièradreef

Spreiding leegstand
In totaal staan er circa 19 panden in het

Kruidvat

Nicepassage
Rivièradreef

vestiging van V&D, zonder dat er een nieuwe

Hema

Andalusië

verdwijnt. Eerder verdween daar ook al de

DekaMarkt

Albert Heijn

Briandlaan

trekker in het zuidelijk deel van Schalkwijk

Mentonpassage

Rivièradreef
Rivièradreef

Nice Passage: Xenos en Kruidvat
Andalusië
eg
Europaw

•

Blokker

winkelcentrum leeg, met een totaal oppervlak
van bijna 4.000 m² wvo. Opvallend is dat er niet
één cluster van leegstand aan te wijzen is; door

Costa del Sol

het hele centrum heen is er leegstand, zelfs
naast de ingang van publiekstrekker Action. Dit
duidt er op dat er geen druk vanuit de markt is
en er zelfs geen interesse is in units die
normaal gesproken courant zouden zijn.
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•

1b: de huidige entree van de Nice Passage

(ca. 4.844 m² bvo), waardoor effectief ruim

wordt vergroot. Er wordt hier onder andere

9.175 m² bvo detailhandel aan Schalkwijk

een bioscoop gerealiseerd (waar al een

toegevoegd kan worden, waarvan circa 4.325

Fase 1

gegadigde voor gevonden is). Tevens wordt

m² bvo nog niet verhuurd is (de 4.850 m² bvo

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de (her-)

er nieuwe ruimte toegevoegd voor detail-

voor supermarkten is reeds verhuurd).

ontwikkeling van delen van het stadsdeel-

handel, horeca en dienstverlening.

2.4 Plannen

centrum. Het bestemmingplan “Schalkstad 1e

•

1c: op de kop van de noordwestelijk tak van

Overige functies

fase ontwikkeling” dat op 22 september 2016 is

de Rivièradreef en het noordelijk deel van

Aanvullend aan detailhandel zijn er binnen de

vastgesteld, maakt de eerste fase van de

Andalusië is er ruimte voor uitbreiding van

kaders van het bestemmingsplan ook andere

herontwikkeling mogelijk. Deze eerste fase

de bebouwing. Voor zover bij ons bekend

functies mogelijk, waaronder horeca, kantoren,

bestaat uit de volgende drie deelfasen:

zijn hiervoor nog geen concrete plannen.

wonen en parkeren. Deze functies zijn niet

•

1a: op het California- en Floridaplein wordt

Het bestemmingsplan biedt voor deze

beperkt tot een maximum oppervlakte.

een nieuwe bouwmassa gerealiseerd, met

deelfase de mogelijkheid zwaardere horeca

daarin ruimte voor onder andere twee

(o.a. bar/dancing) op verdieping te

supermarkten (max. 4.850 m² bvo), apparte-

realiseren.

menten (ca. 150) en een parkeervoorziening
(ca. 600 parkeerplaatsen). Albert Heijn en

Detailhandel

Aldi hebben reeds getekend, waardoor het

In totaal is binnen het bestemmingsplan en

supermarktprogramma al gevuld is. De

binnen de ontwikkelingsfasen 1a, 1b en 1c ruim

huidige locatie van Albert Heijn zal daarbij

14.000 m² brutovloeroppervlak detailhandel

beschikbaar komen.

mogelijk. Voor een deel is dit reeds bestaand

Oppervlakten van fase 1
Fase 1a

Fase 1b

Fase 1c

Centrum - 2

Centrum - 1

Centrum - 1

5.690

4.877

3.452

14.019

0

2.107

2.737

4.844

Uitbreidingsmogelijkheden m² bvo

5.690

2.770

715

9.175

Reeds verhuurd m² bvo

4.850

0

0

4.850

840

2.770

1.881

4.325

Bestemming
Plancapaciteit detailhandel m² bvo
Aanwezig oppervlak m²

Nog niet verhuurde m² bvo
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Plannen LUNEE Vastgoed en HBB Groep

Als vervangend (of terugkerend) programma

van een woontoren met zo’n 150 woningen en

In de zuidstrook hebben diverse eigenaren

denken LUNEE en HBB onder andere aan

commerciële ruimte in de plint. Ook wordt een

herontwikkelingsplannen. De plannen van

horeca en dienstverlening (samen circa +2.000

substantiële reductie van het detailhandel

LUNEE Vastgoed en HBB Groep zijn het meest

m² bvo) en (vooral) veel woningen (+501).

beoogd (nu op 2 lagen). Indien haalbaar wil HB

concreet en het verst gevorderd. LUNEE is van

Capital een winkeltrekker in de plint vestigen

plan veel winkelruimte (ruim 5.700 m² bvo) uit

Initiatief HB Capital

(voorkeur voor een supermarkt). Ondanks dat

de markt te nemen (zie tabel). In het plan van

HB Capital is een andere grote eigenaar in het

de plannen nog minder concreet zijn, heeft HB

HBB is geen ruimte voor detailhandel, maar wel

zuidelijk deel van Schalkwijk (o.a. H&M en

Capital de ambitie om gelijktijdig met LUNEE te

voor 760 m² ander publieksgericht programma

Blokker). Ook zij heeft plannen om te komen tot

starten met de realisatie.

aan het nieuw te realiseren plein, waaronder

sloop-nieuwbouw van haar retailvastgoed. Deze

horeca en maatschappelijke instellingen.

plannen zijn nog niet vastomlijnd, maar gaan uit

Programmering vastgoedplannen LUNEE Vastgoed en HBB
Detailhandel

Horeca

LUNEE

HBB

Som

0

0

0

Aanwezig m² bvo

5.715

0

5.715

Mutatie m² bvo

-5.715

0

-5.715

Nieuw m² bvo

1.150

380*

1.530

0

745

745

Mutatie m² bvo

1.150

-365

785

Nieuw m² bvo

3.100

380*

3.480

330

1.875

2.205

2.770

-1.495

1.275

240

361

501

0

0

0

Mutatie aantal

240

361

501

Aantal nieuw

150

239

389

Aanwezig aantal

53

18

71

Mutatie aantal

97

221

318

Nieuw m² bvo

Aanwezig m² bvo
Diensten

Aanwezig m² bvo
Mutatie m² bvo
Woningen

Aantal nieuw
Aanwezig aantal

Parkeren

* Gezamenlijk 760 m². De exacte invulling is nog niet bekend.
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Initiatief Markthal
Een laatste initiatief aan de zuidzijde betreft een
nieuwe Markthal. Dit is een initiatief van de
ondernemer van de etnische supermarkt
Karaman aan de Italiëlaan. Afgelopen maart is
een intentie-overeenkomst getekend tussen de
gemeente en de ondernemer. De overeenkomst
heeft betrekking op een Markthal van maximaal
800 m² bvo op het nieuw te realiseren plein
(tussen fase 1 en vastgoed van LUNEE en
HBB). In de Markthal zou zich een oriëntaalse
supermarkt (max. 200 m² bvo) mogen vestigen,
evenals lichte horeca. Verhuur aan ‘het groot
winkelbedrijf’ is niet toegestaan.

Voormalige VNU-toren
De voormalige VNU-toren aan de noordzijde
van het stadsdeelcentrum wordt getransformeerd naar woningen. In totaal zullen er circa
130 woningen worden toegevoegd. Daarmee
worden er in totaal, op basis van de benoemde
plannen en initiatieven, alleen al 984 woningen
in het plangebied toegevoegd. Dit is bijna een
verdubbeling van het minimale streefaantal van
550.
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3 Toekomstige omvang en functie

3.1

Toekomstige positie

Positie in de regio

Omvang en branchering grotere centra in de omgeving van Schalkwijk in m² wvo

0

Haarlem Schalkwijk was in de jaren ’70 en ’80
hét efficiënte en moderne winkelcentrum in de
regio was, als tegenpool van de ‘rommelige’ en
‘onhygiënische’ binnenstad van Haarlem. Deze
positie heeft Schalkwijk inmiddels verloren.
Enerzijds zijn de grote binnensteden aantrek
kelijk voor consumenten, anderzijds hebben de
planmatige centra van Hoofddorp en Amstel
veen deze functie overgenomen.

Dit is on
staven.

Centrum
Amsterdam
50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

Centrum
Haarlem
Boulevard
Cruquius
Centrum
Hoofddorp
Centrum
Amstelveen
Haarlem
Schalkwijk

In aanvulling op de concurrentie van deze drie

0

grotere centra heeft Schalkwijk te maken

Aantal verkooppunten van grotere centra in de omgeving van Schalkwijk

gekregen met een grote PDV/GDV-locatie in de
buurt (Cruquius) en wordt volgend jaar (2019)

0

een nieuw outletcentrum geopend aan de
snelweg bij Halfweg, zo’n 10 minuten van
Schalkwijk vandaan. Dit outletcentrum zal net
als andere outletcentra voor een belangrijk deel
gevuld worden met modewinkels.
Al deze aanbodontwikkelingen in de regio
hebben er toe geleid, en leiden en nog steeds
toe, dat de regionale positie van Schalkwijk
sterk is afgenomen. Dit heeft vooral negatieve
gevolgen voor de behoefte aan niet-dagelijks

Dit is on
staven.

Centrum
Amsterdam
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

250

500

750

1.000

1.250

Centrum
Haarlem
Centrum
Hoofddorp
Centrum
Amstelveen
Haarlem
Schalkwijk
Boulevard
Cruquius

aanbod (o.a. modisch, huishoudelijk, elektro
nica, media) in Schalkwijk.
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0

Supermarkten
Overige dagelijkse winkels

Bron: Locatus, juni 2018

Niet-dagelijkse winkels
Horeca, cultuur, ontspanning

Dienstverlening
Leegstand
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Dit is on
staven.

Toekomstige focus

een migratie-achtergrond en/of jonge digitalen

Om economisch vitaal en voor consumenten

in het stadsdeel, maar dit is nauwelijks terug te

relevant te blijven als (winkel)centrum zal het

zien in het aanwezige aanbod. Hier liggen

stadsdeelcenturm haar positie moeten herzien.

verbeteringskansen.

Theoretisch zijn er twee mogelijkheden:
•
•

een schaalvergrotingsslag maken waarmee

Bepalen van de toekomstige omvang

Schalkwijk haar regionale positie terugpakt;

Op basis van de huidige situatie zal het

een schaalverkleiningsslag maken waarmee

winkelcentrum kleiner moeten worden.

focus komt te liggen op een centrumfunctie

Tegelijkertijd liggen er kansen voor (een nieuw)

voor een stadsdeel van 40.000 inwoners.

Schalkwijk door een betere aansluiting van het
(winkel)aanbod bij de inwoners van de wijk, de

De voorgaande analyse van de regionale

(grote hoeveelheid) nieuwe inwoners van

context maakt snel duidelijk dat een schaal

Schalkwijk en specifiek van het kwadrant, en

vergrotingsslag niet (meer) realistisch is. In de

het toevoegen van nieuwe (centrumfuncties).

(directe) omgeving zijn grotere centra waar
Schalkwijk het in regionaal perspectief niet van

In de volgende paragrafen wordt op diverse

kan winnen. Soms door het meer historische

wijzen de passende omvang van het nieuwe

karakter (o.a. binnenstad Haarlem), in andere

(winkel)centrum onderzocht.

gevallen door de moderniseringsslag die centra
al hebben gemaakt of aan het maken zijn
(o.a. Hoofddorp en Amstelveen).

Wonen

Wonen
Wonen

Cultuur

Cultuur

Horeca

Horeca

Diensten

Diensten

Cultuur

Horeca

Dit betekent dat de toekomst van Schalkwijk ligt
Diensten

functioneel (bovenlokaal) winkelcentrum naar

Non-food

een stadsdeelcentrum. Daarbij is belangrijk dat
aansluiting wordt gevonden bij het lokale ver-

leegstand

bij een lokale herpositionering: van monoNon-food

Non-food

zorgingsgebied: de inwoners van het Stadsdeel
Schalkwijk. Deze aansluiting ontbreekt op dit
moment. Zo wonen er relatief veel mensen met
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Food

Food

Voorheen

Vandaag

Food

Toekomst
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Stadsdeel Schalkwijk

Een distributieplanologische berekening is een
eerste methode om een inschatting te maken van
de haalbare omvang (van de detailhandel) in

Dagelijks

3.2 DPO / Marktruimteberekening

Huidig

Huidig

Haalbaar
o.b.v. KSO

Haalbaar
o.b.v. KSO

Haalbaar
2025

Haalbaar
2025

winkelcentrum Schalwijk. Bij een dergelijke
berekening worden vraag en aanbod tegen elkaar
afgezet. Deze paragraaf beperkt zich tot de

m² wvo 0

hoofdlijnen; in de bijlage zijn de berekeningen

Winkelcentrum Schalkwijk

indicatie m² bvo

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

3.750

7.500

11.250

15.000

18.750

m² wvo 0
indicatie m² bvo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2.500

5.000

7.500

10.000

3.000

6.000

9.000

12.000

3.750

7.500

11.250

15.000

10.000
12.500

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn hierbij gebruikt:
•

Kooporiëntaties die voor het stadsdeel Schalkwijk zijn gemeten in het Koopstromen-

Niet-dagelijks

opgenomen.
Huidig

Huidig

Haalbaar
o.b.v. KSO

Haalbaar
o.b.v. KSO

Haalbaar
2025

Haalbaar
2025

onderzoek Randstad 2016;
•

Landelijk gemiddelde besteding*, gecorrigeerd
voor een laag gemiddeld inkomen (in Schalk

m² wvo 0
indicatie m² bvo

wijk 13% lager dan gemiddeld**);
•

•
•

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

3.750

7.500

11.250

15.000

18.750

m² wvo 0
indicatie m² bvo

0

15.000
18.750

Resultaat van de marktruimteberekeningen. De (licht gekleurde) bandbreedtes zijn het gevolg
van kleine variaties in kooporiëntaties en bevolkingsgroei.

Landelijk gemiddelde omzet per m² wvo als
norm*, voor de niet-dagelijkse sector is deze

Conclusie

gecorrigeerd voor de samenstelling van het

In het hele stadsdeel is in 2025 ruimte voor

Het niet-dagelijkse aanbod is rekenkundig min

aanbod;

toevoeging van circa één moderne supermarkt;

of meer in evenwicht met het toekomstig

Huidig aantal inwoners (33.000) en een groei

in het winkelcentrum Schalkwijk is ruimte voor

haalbare aanbod. Dit is echter gebaseerd op

naar 38.000 à 40.000 in 2025;

meer (maar toevoeging van meer dan één

een behoudende prognose voor internet.

Verdere toename van marktaandeel internet:

moderne supermarkt zal wel negatieve

dagelijks naar 5% in 2025, niet-dagelijks naar

gevolgen hebben voor het functioneren van

In totaal is er rekenkundig in 2025 ruimte voor

(een behoudende) 35% in 2025.

andere supermarkten in de omliggende wijken).

circa 19.000 m² wvo detailhandel (ca. 24.000

* INretail/DTNP e.a. (2018), ‘Omzetkengetallen 2017’
** CBS/Statline (2018)
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m² bvo).
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3.3

Leegstand

dus geen sprake van een duurzame situatie en
kan gesproken worden over verkapte leegstand.

Een tweede methode om de toekomstige

Ook dit is daarmee een bestaand/toekomstig

omvang van winkelcentrum Schalkwijk

overschot aan winkelruimte. De omvang van

inzichtelijk te krijgen, is door te kijken naar de

deze verkapte leegstand is niet volledig in

leegstand. De huidige leegstand in het stads

beeld. Voorbeelden die wel bekend zijn bij ons

deelcentrum is verspreid over het hele winkel

zijn de voormalige winkelunits van V&D, MS

centrum aanwezig, ook op courante winkel

Mode en Rabobank. Deze units hebben een

locaties. Dit betekent dat er te weinig vraag is

gezamenlijke omvang van circa 6.045 m² bvo.

naar winkelruimte in Schalkwijk en dat de

Het is echter goed mogelijk dat de verkapte

leegstand kan worden gezien als een bestaand

leegstand nog (veel) groter is.

Huidige leegstand: ca. 5.000 m² bvo
Opgezegde huurcontracten: ca. 4.010 m² bvo
Verkapte leegstand: ca. 6.045 m² bvo
Minimale leegstandsopgave: 15.055 m² bvo
Toekomstige leegstand:
p.m.

overschot aan detailhandelsruimte. De huidige
leegstand bedraagt circa 5.000 m² bvo (3.780

De combinatie van bestaande leegstand,

m² wvo) en is verspreid over 19 panden*.

(bekende) toekomstige leegstand (a.g.v. opge
zegde huurcontracten e.d.) en (bekende)

Hierbovenop komt nog nieuwe leegstand als

verkapte leegstand leidt tot een totale

gevolg van onder andere opgezegde huur

leegstandsopgave van circa 15.000 m² bvo. In

contracten. Van circa 4.010 m² bvo is bij ons

winkelvloeroppervlakte komt dit neer op 11.000

bekend dat deze op korte termijn beschikbaar

à 12.000 m².

komt: AH (ca. 2.275 m² bvo), doordat zij gaan
verhuizen naar fase 1a, en H&M (ca. 1.135 m²

Ook heroverwegen veel retailorganisaties hun

bvo) en Xenos (ca. 600 m² bvo), doordat zij

vestigingsbeleid en geven prioriteit aan de

beide hun huurcontract hebben opgezegd.

grotere centrumgebieden (zie bijvoorbeeld
H&M). De omvang van deze bijkomende toe

Daarnaast is er in het winkelcentrum een

komstige leegstand valt moeilijk te voorspellen,

onbekend aantal units met een dusdanig lage

maar zal naar verwachting toch substantieel

huur, dat de inkomsten onvoldoende zijn om de

zijn. Deze toekomstige leegstand is nog buiten

servicekosten van de units te dekken. Daar is

de cijfers gehouden.

*

Locatus, juni 2018
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3.4 Trends in de markt

Ook voor de komende jaren zijn nog

(middensegment)winkels niet zomaar weer

faillissementen van landelijk bekende

als vanzelf worden ingevuld met nieuwe

Een derde methode om de toekomstige omvang

winkelketens te verwachten, met nieuwe

winkels.

van het winkelcentrum Schalkwijk inzichtelijk te

gaten in winkelcentra als gevolg.

krijgen, is gebaseerd op trends in de winkel-

•

gewijzigd vestigingsgedrag van winkel-

Waar de winkelmarkt in zwaar weer verkeert,

markt. Diverse ontwikkelingen in de (winkel-)

ketens: veel winkelbedrijven houden hun

bieden andere sectoren nieuwe kansen voor

markt leiden er toe dat winkelcentrum Schalk

vestigingsstrategie tegen het licht. Waar het

Schalkwijk. Voorzieningen die een beleving

wijk rekening moet houden met een toenemen

eerder om zichtbaarheid in elke winkelstraat

bieden of die gericht zijn op gemak zijn sterk in

de leegstand en leegloop. Voor een uitgebreid

ging, is het huidige uitgangspunt steeds

opkomst. Het gaat vooral om horeca- en

overzicht van trends die van invloed zijn op het

meer dat elke winkel winstgevend moet zijn.

leisurevoorzieningen. Het zijn echter vooral de

(ruimtelijke) koopgedrag van consumenten, en

Daarbij wordt de focus (terug)gelegd op de

(grote) binnensteden die hier van profiteren. Zij

daarmee ook op de toekomst van Schalkwijk,

grootste winkelcentra. Middelgrote centra

zijn het meest in trek bij consumenten als het

verwijzen we naar de bijlage. De belangrijkste

zoals Schalkwijk zijn in steeds mindere

gaat om beleving en een dagje of avondje er op

ontwikkelingen zijn:

mate interessant en nieuwe winkels worden

uit.

•

het faillissement van het middensegment:

er maar heel beperkt geopend. Soms gaan

veel middensegmentwinkelketens hebben in

winkelketens zelfs zover dat ze actief

Tegelijkertijd biedt de bioscoop die wordt

de afgelopen jaren laten zien niet mee te

winkels sluiten. De H&M in Schalkwijk is

toegevoegd aan Schalkwijk een goed aan

kunnen in de dynamische winkelmarkt. Het

hier een goed voorbeeld van. Het gewijzig

knopingspunt. Niet zozeer om van Schalkwijk

is hen niet gelukt zich te blijven onder

de vestigingsgedrag betekent dus ook dat

dé plek in Haarlem te maken, maar wel om

scheiden bij consumenten (o.a. internet).

gaten die ontstaat door het wegvallen van

bijvoorbeeld, zonder al te veel gedoe een hapje
te eten dicht bij huis. Horecabedrijven met een
groter oppervlak en die gericht zijn op snelle
service (zonder fastservice te worden), zoals
Happy Italy, passen hier bijvoorbeeld heel goed
bij.

* heeft doorstart gemaakt
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3.5

Formulebank

Een vierde methode om inzicht te krijgen in de
toekomstige omvang van Schalkwijk is middels
de formulebank van DTNP. Hierin houden wij de
vastgoedbehoeften van branches en landelijk
opererende retailers bij. Deze formulebank geeft
ons inzicht in het soort winkels dat interesse
heeft in stadsdeelcentra met primaire
verzorgingsgebieden van circa 40.000 inwoners.
Op basis van onze database komen wij tot een

Mogelijk branchebeeld stadsdeelcentrum Schalkwijk
Branche
Supermarkten
Doelgroepensupermarkt
Aanvullend vers
Drogist
Overig persoonlijke verzorging

DHZ en wonen

het stadsdeelcentrum (voor ca. 33.000
inwoners), maar wel anders samengesteld. Er is
meer behoefte aan dagelijks winkelaanbod
(+ ca. 3.100 m² wvo) en minder aan nietdagelijks aanbod (- ca. 3.100 m² wvo). De

Dit branchebeeld is overigens ook wat kleiner
dan de DPO-berekening uit paragraaf 5.2. Het
verschil zit met name in de niet-dagelijkse
sector. De verklaring hiervoor is dat in dit
branchebeeld uit is gegaan van een nieuwe
situatie. In de praktijk zijn in bestaande centra
ook winkels gevestigd met een (te) lage omzet.
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4
2
5
3
4

1.500 m² wvo
500 m² wvo
75 m² wvo
250 m² wvo
200 m² wvo

Indicatie omvang

AH, Aldi, Deka, Lidl
Toko, Tanger
Bakker, slijter, etc.
Kruidvat, Etos, DA
ICI Paris XL, apotheek

ca. 6.000 m² wvo
ca. 1.000 m² wvo
ca. 375 m² wvo
ca. 750 m² wvo
ca. 800 m² wvo

ca. 8.925 m² wvo

Niet-dagelijkse winkels

50 : 50.

groot als het huidige ingevulde winkelaanbod in

Omvang per
verkooppunt

Subtotaal dagelijkse winkels

verhouding wijzigt van circa 30 : 70 naar circa

m² wvo/22.000 m² bvo. Dit is ongeveer even

Aantal

Dagelijkse winkels

Huishoudelijk
Mode en modeaccessoires
Schoenen en lederwaren
Warenhuis
Optiek
Juwelier
Sport(kleding en -schoenen)
Hobby, spel en media
Elektronica
Telefoon etc.

totaal detailhandelsprogramma van circa 17.500

Voorbeeld

Bloemen en dieren
Fietsen
Overig

Blokker, Xenos
Divers midden en laag
Divers midden en laag
HEMA, Action
Pearl, Eyewish, zelfst.
Lucardi, zelfst.
Aktie Sport, Sport 2000
AKO, Intertoys, hobby
BCC
KPN, Vodafone, zelfst.
Breedpakket, deco,
woontextiel
Pets Place, Fleurop
Zelfst.
Audicien

Subtotaal niet-dagelijkse winkels
Totaal detailhandel

2
8
4
2
4
2
2
3
1
4

350 m² wvo
225 m² wvo
175 m² wvo
1.000 m² wvo
75 m² wvo
75 m² wvo
150 m² wvo
125 m² wvo
750 m² wvo
75 m² wvo

ca. 700 m² wvo
ca. 1.800 m² wvo
ca. 700 m² wvo
ca. 2.000 m² wvo
300 m² wvo
150 m² wvo
ca. 375 m² wvo
ca. 375 m² wvo
ca. 750 m² wvo
ca. 300 m² wvo

3

250 m² wvo

ca. 750 m² wvo

2
1
2

75 m² wvo
150 m² wvo
75 m² wvo

ca. 150 m² wvo
ca. 150 m² wvo
ca. 150 m² wvo

ca. 8.575 m² wvo
ca. 17.500 m² wvo
ca. 22.000 m² bvo
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3.6 Niet-winkelaanbod

bevolking van Schalkwijk goed bedienen en
langer in het winkelcentrum vasthouden.
•

Horeca

Restaurants (3 à 4), met name gericht op een

Horeca speelt in toenemende mate een

eenvoudige maaltijd. Voor een avondje uit

belangrijke rol in centrumgebieden. Het is tevens

eten is de binnenstad van Haarlem de plek,

een van de meest belangrijke nieuwe functies ter

maar voor even een hapje eten zonder te

vervanging van verdwijnend winkelprogramma.

veel gedoe en ‘nothing fancy’ is Schalkwijk

In een wijk met in totaal 38.000 à 40.000 inwo

een zeer geschikte plek. Dit kan zowel

ners (in de nabijheid van een grote historische

voorafgaand aan een bioscoopbezoek, als

binnenstad) is horeca passend. Dit draagt bij aan

met vrienden of de kinderen een hapje eten

de gezelligheid van het centrum (“met de kinde

zijn. Een diversiteit aan restaurants is moge

ren op het terras een ijsje eten”), het creëert een

lijk, variërend van tafelservice tot buffet, en

ontmoetingspunt in het stadsdeel(centrum) en

à-la-carte tot all-in. Hier zal ook aansluiting

sluit aan op de ingezette ontwikkeling van een

moeten worden gezocht met de grote groep

bioscoop. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling

inwoners met een migratie-achtergrond

om de concurrentie met de binnenstad van

(bijvoorbeeld restaurant MODA). Voor deze

Haarlem aan te gaan, maar wel om daar

horeca is gezelligheid van toegevoegde

aanvullend op te zijn: dus niet proberen de

waarde, waardoor vooral pleinruimtes met

gezelligheid van de Haarlemse binnenstad na te

terrasmogelijkheden (in de zon) geschikte

maken, maar eerst zorgen voor goede en

vestigingslocaties zijn.

toegankelijke horeca met weinig poespas.

•

Meer winkelondersteunende horeca mogelijk

‘Klassieke’ fastservice en afhaalrestaurants
(3 à 5), zoals burgerrestaurants, grillrooms,

In het toekomstige stadsdeelcentrum zijn er,

snackbars en Chinees. Deze horeca heeft

rekening houdend met de 38.000 à 40.000

vooral een goede (auto)bereikbaarheid nodig,

inwoners, vier typen horeca kansrijk:

met bij voorkeur parkeren voor de deur.

•

Winkelondersteunende daghoreca (2 à 3),

•

‘Nieuwe’ afhaalconcepten (2 à 3), zoals een

met name gericht op een kopje koffie, een

koffie-, yoghurt- en saladebar. De huidige

gebakje en een broodje. Voor deze horeca is

bevolking van Schalkwijk sluit hier deels op

vestiging tussen de winkels belangrijk. Daar

aan (met name de jonge digitalen), maar

kan de horeca onder andere de oudere

zeker de nieuwe bevolking biedt nieuwe
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Het nieuwe centrale plein met onder andere horeca
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kansen voor dit type horeca. Met name

uitgebreid behoefte-onderzoek te hebben

theater (al dan niet in combinatie met een

mensen die in een hoogstedelijke omgeving

gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden

wijkgebouw en/of bibliotheek);

willen wonen met veel voorzieningen om de

danwel verplaatsingsmogelijkheden, kan

hoek (lees: toekomstig Schalkwijk) zijn vaak

gedacht worden aan de volgende (nieuwe)

naschoolse opvang, voor- en vroegschoolse

ook mensen die gericht zijn op gemak. Dit

functies in Schalkwijk:

educatie, peuterspeelzalen, kinderdag-

soort nieuwe concepten zijn vooral geschikt

•

Zorgfuncties: bijvoorbeeld praktijken van

opvang, avondschool of dependance

op locaties met grote stromen reizigers

huisartsen, verloskundigen, tandartsen, en

(middelbaar) beroeps-/voortgezet onderwijs.

(trafficlocaties).

diverse therapeuten (o.a. fysio, ergo, podo,

•

Educatieve functies: bijvoorbeeld voor- en

hapto), een prikpost of een zorgwinkel.

Noot: op korte afstand van het stadsdeel-

Maatschappelijke functies: bijvoorbeeld een

centrum zijn nu reeds diverse van de genoemde

busverbinding tussen Schalkwijk en Schiphol

moderne bibliotheek, een stiltecentrum en

functies gevestigd, zoals een sporthal, bieb en

zou ook een hotel mogelijk interessant kunnen

een wijkgebouw met flexibel verhuurbare

gezondheidscentrum (Meerwijk). Vestiging van

zijn voor Schalkwijk*.

ruimtes voor bijvoorbeeld (kaart)clubjes en

deze functies in Schalkwijk zal derhalve naar

(muziek)cursussen.

verwachting gepaard (moeten) gaan met

Gelet op de populariteit van Haarlem en de

Overige centrumfuncties

•

•

Sportfuncties: bijvoorbeeld sportscholen

Bij een transformatie van het hele gebied

(o.a. vechtsporten of dans), fitness (al dan

rondom het stadsdeelcentrum, naar een

niet voor specifieke doelgroepen) of een

multifunctioneel centrumgebied waar ook

sporthal (voor bijvoorbeeld scholen en

gewoond wordt, hoort ook een diversiteit aan

binnensporten zoals badminton, tafeltennis,

overige centrumfuncties. Juist die grote

turnen, volleybal en zaalvoetbal).

diversiteit aan functies zorgt ervoor dat er ook

•

daadwerkelijk een centrumgevoel ontstaat.

Kleinschalige bedrijvigheid: maakbedrijven,
bijvoorbeeld in combinatie met 3D-print
ruimte (MakerPoint), repro, en andere

Het interessante aan het kwadrant van

vormen, zoals communicatiebureau en

Schalkwijk is dat er mogelijkheden lijken te

ICT-bedrijfjes.

bestaan voor grootschalige herontwikkeling en

•

Leisure en cultuur: bijvoorbeeld grote

daarmee dus ook voor voorzieningen en

leisurevoorzieningen, zoals een kinder

functies met een groter ruimtebeslag. Zonder

speelparadijs, bioscoop (komt er al),

*

Er is door ons geen onderzoek gedaan naar de
marktruimte voor hotels in Haarlem.
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bowling, laserquest, boulderen, arcade,
escaperooms of een klein (vlakkevloer-)

Impressie van de nieuwe bioscoop aan de Nice Passage

1935.0318 Toekomstvisie centrum Schalkwijk Haarlem - 21 september 2018

verplaatsing en transformatie/herontwikkeling

3.7

Samenvattende conclusie

van het achterblijvende vastgoed.

het huidige winkelcentrum. Er zijn welliswaar
kwantitatief genoeg nieuwe functies en voor

De regionale positie van winkelcentrum Schalk-

zieningen die aan het nieuwe centrum van

Ten slotte: wonen

wijk is de afgelopen jaren sterk achteruit

Schalkwijk toegevoegd kunnen worden (zie

De stad Haarlem is populair om te wonen en

gegaan. Voor de toekomst zal het zich weer

paragraaf 3.6), maar deze zijn kwalitatief niet de

kent daarmee ook een grote woningbouw-

moeten focussen op haar basis: het stadsdeel

oplossing voor het teveel aan meters in

opgave. Met name in het stadsdeel Schalkwijk

Schalkwijk. Voor de 38.000 à 40.000 inwoners

Schalkwijk. Die nieuwe functies zijn namelijk

worden veel mogelijkheden gezien voor

van het stadsdeel kan winkelcentrum Schalkwijk

niet tot nauwelijks in het bestaande vastgoed in

toevoeging van nieuwe woningen. Het gebied

een centrumfunctie hebben.

te passen (o.a. door monofunctionaliteit, interne

rondom het stadsdeelcentrum is een van de

oriëntatie, overkapping, omvang units, ouder

meest kansrijke locaties voor toevoeging van

Op een aantal verschillende wijzen hebben we

dom). Veel van deze functies zijn alleen kansrijk

grote hoeveelheden woningen, zowel in hoge

naar het toekomstige (detailhandels)programma

in nieuw danwel sterk gewijzigd vastgoed.

dichtheden als intensief ruimtegebruik. Niet

van het centrum gekeken. Uit de DPO-som en

alleen wordt daarmee voorzien in een

onze formulebank komt een toekomstig haal-

Om de perspectieven van winkelcentrum

woningbehoefte, het zorgt ook voor:

baar winkelprogramma naar voren van circa

Schalkwijk te optimaliseren zullen nieuwe

•

verbeterde toekomstperspectieven voor

22.000 à 24.000 m² bvo (ca. 17.500 à 19.000

ontwikkelingen van publieksgerichte voorzie

voorzieningen in het nieuwe centrum;

m² wvo). Dit is min of meer vergelijkbaar met

ningen zoveel mogelijk in het stadsdeelcentrum

daadwerkelijk de ontwikkeling van een

het huidige ingevulde winkelaanbod. Het

geconcentreerd moeten worden. De basis

centrumgebied (een centrum waar niet

huidige winkelaanbod moet het echter hebben

gedachte, aansluitend bij het detailhandels

wordt gewoond is geen centrum);

van veel minder (5.000 à 7.000) inwoners.

beleid, is dat voorzieningen die gericht zijn op

en, ten slotte, voor (her)ontwikkelings-

Daarnaast zal het toekomstige winkelaanbod

het hele stadsdeel een plek krijgen in het

perspectieven voor (grote) delen van het

een andere samenstelling moeten hebben. Er

(stadsdeel-)centrum. Daarbij zal ook opnieuw

stadsdeelcentrum.

zal minder kwetsbaar niet-dagelijks aanbod

nagedacht moeten worden over de locatie van

moeten zijn en meer dagelijks winkelaanbod.

reeds bestaande voorzieningen buiten het

Juist het dagelijkse aanbod zorgt ervoor dat

centrum, zeker wanneer daar sprake gaat zijn

consumenten vaak het centrum bezoeken.

van een nieuwe vastgoedvraag (bijvoorbeeld

•

•

als de bibliotheek verbouwd moet worden).
Door te kijken naar huidige en verwachte
leegstand schatten wij in dat er een sanerings
opgave ligt van ten minste 15.000 m² bvo van
1935.0318 Toekomstvisie centrum Schalkwijk Haarlem - 21 september 2018
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4 Functioneel-ruimtelijke structuur

4.1

Uitgangspunten

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de

in het bestemmingsplan* en er ligt een concreet

Voor een vitale toekomst van winkelcentrum

plan waarvoor ook al een ontwikkelaar is

Schalkwijk zijn grote aanpassingen en inves

geselecteerd.

teringen nodig. In algemene zin geldt daarbij

toekomstige positie en omvang van het nieuwe

dat hoe minder partijen bij ontwikkelingen

centrum van Schalkwijk. Kort gezegd komt het

Daarnaast zijn ook de concrete plannen van

betrokken zijn de kans op succes groter is. Bij

er op neer dat het winkelaanbod circa 22.000 à

LUNEE Vastgoed en HBB voor het zuidelijk

het opstellen van de ruimtelijke modellen is

24.000 m² bvo groot kan zijn en er ten minste

deel van het winkelcentrum als uitgangspunt

daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met

15.000 m² bvo ‘oud’ vastgoed gesaneerd moet

meegenomen. Het betreft concrete plannen in

het sterk versnipperde eigendom van het

worden. Indien nog rekening wordt gehouden

een ver gevorderd stadium.

vastgoed in Schalkwijk (bijna 70 verschillende

met diverse voorzieningen in het winkelcircuit

eigenaren, zie kaart).

(zoals winkelondersteunende horeca, kappers,

Ook het initiatief van HB Capital is in de

een schoonheidssalon en een reisbureau) dan

modellen meegenomen, maar gelet op de

komt de benodigde omvang van het winkel

status wel als minder hard uitgangspunt. De

circuit neer op circa 24.000 à 26.000 m² bvo.

wens voor een supermarkt is het verschil

Het te saneren vastgoed kan worden heront

tussen de twee ruimtelijke modellen: in het

wikkeld met nieuw vastgoed voor (grote hoe

eerste model is uitgegaan van de wensen van

veelheden) woningen. De plint (en eventueel de

HB Capital (dus met een supermarkt), in het

eerste verdieping) van het nieuw te realiseren

tweede model is ervan uitgegaan dat hier geen

vastgoed kan ingevuld worden met een grote

supermarkt (of überhaupt detailhandel) komt.

Versnipperd eigendom winkelcentrum Schalkwijk

diversiteit aan publieksgerichte voorzieningen,
om daarmee een gemêleerd en aantrekkelijk

Het initiatief voor de Markthal is planologisch

gemengd centrumgebied te creëren.

nog niet vastgesteld. Een dergelijk concept kan,
mits op de goede locatie, bijdragen aan de

In dit hoofdstuk worden twee functioneel-

beoogde functie van het centrum van Schalk

ruimtelijke modellen gepresenteerd waarin de

wijk. Gelet op de conclusies uit voorgaande

herontwikkelingsopgave voor winkelcentrum

hoofdstukken gaan wij ervan uit dat alle

Schalkwijk ruimtelijk wordt vertaald. Voor deze

toekomstige winkelinitiatieven, dus ook dat van

ruimtelijke vertaling zijn fase 1a en 1b als harde

de Markthal, ingepast worden binnen de

uitgangspunten gebruikt. De ontwikkeling van

toekomstige winkelrouting.

die twee fasen is planologisch reeds verankerd

*

Fase 1c is ook in het bestemmingsplan verankerd,
maar er zijn nog geen concrete plannen ontwikkeld.
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4.2 Model 1: T-structuur
1 Dit model gaat ervan uit dat de plannen voor
fase 1a en 1b, en de plannen van LUNEE

daardoor alleen bespreekbaar indien het

kunnen trekken. Met deze hele herontwikkeling

een verplaatser betreft van elders uit het

kan circa 5.700 m² bvo worden onttrokken.

stadsdeel.
2. Onze eigen berekeningen bevestigen het

3 Door de nieuwe ligging van supermarkten is het

Vastgoed en HBB (geen detailhandel) en HB

beeld dat er op stadsdeelniveau ruimte is

logisch de winkelrouting op te spannen tussen

Capital doorgang vinden. Concreet betekent dit

voor toevoeging van één supermarkt, maar

de supermarkten, via de Rivièradreef en de Nice

dat er daarmee twee supermarkten (Albert

niet voor twee (zie paragraaf 5.2). De

Passage. Dit leidt tot een compacte en sterke

Heijn, Aldi), op het California- en Floridaplein,

nieuwe toevoeging wordt al ingevuld door

winkelhaak, waarbij HEMA een centrale

worden gerealiseerd, er één supermarkt in het

Aldi.

trekkersrol kan vervullen, met een totaal

zuidelijk deel van de Rivièradreef komt en de

3. Verplaatsing van een supermarkt vanuit de

oude V&D-locatie wordt herontwikkeld tot een

wijken naar winkelcentrum Schalkwijk is

woontoren met enkele (niet-winkel)voorzie-

onwaarschijnlijk, doordat elk van de super

ningen in de plint. In totaal wordt er hiermee

markten een duidelijk eigen verzorgings

doordat er ook niet-winkelfuncties in het winkel

circa 6.550 m² bvo rondom de V&D-locatie

gebied, zonder concurrentie heeft.

circuit een plek kunnen krijgen (zoals de winkel

gesaneerd en wordt bij de ontwikkeling van HB

4. Toevoeging van een nieuwe vierde super

(maximaal) oppervlak van circa 22.000 m² bvo.

4 Enige oprekking van het winkelcircuit kan

ondersteunende horeca en dienstverleners als

Capital tevens 875 m² bvo uit de markt

markt aan Schalkwijk leidt, gelet op de

een bank, reisbureau, kapper, schoonheidssalon

genomen.

beschikbare marktruimte in het hele stads

of stomerij). De Rivièradreef richting de Menton

deel, naar verwachting tot verdringing van

Passage biedt mogelijkheid voor deze uitbrei

In dit model zijn er drie supermarkten. Albert

supermarkten buiten Schalkwijk. Dit is niet

ding, waarbij bij voorkeur wel een publieks

Heijn zal verplaatsen vanaf haar huidige locatie

in overeenstemming van het beleid van de

trekker aan de noordzijde van de Rivièradreef

en Aldi zal zich nieuw in Schalkwijk vestigen.

gemeente.

wordt gevestigd. Dit zou bijvoorbeeld het

Voor de Rivièradreef-locatie gaan wij ervan uit
dat deze supermarkt wordt ingevuld met de

initiatief van de Markthal kunnen zijn, eventueel

2 Door verplaatsing van zowel Albert Heijn als

gekoppeld aan een nieuw te realiseren parkeer

huidige DekaMarkt. Wij gaan uit van een

DekaMarkt ontstaan relatief eenvoudige

voorziening (indien de parkeergarage wordt

verplaatsing vanwege een aantal redenen:

herontwikkelingsmogelijkheden van de hele

meegenomen in een grotere herontwikkeling).

1. Het detailhandelsbeleid van de gemeente

Menton Passage, al dan niet in combinatie met

5 Met deze oprekking ontstaat een T-structuur

(en het bestemmingsplan) staat, in verband

herontwikkeling van de huidige parkeergarage.

met de beschikbare marktruimte, geen

Het gaat hierbij om relatief weinig eigenaren,

met daaraan circa 26.500 m² bvo (excl. 800 m²

vierde supermarkt in Schalkwijk toe. Een

waaronder twee grotere die de herontwikkeling

bvo Markthal). Dit is aan de ruime kant. Doordat

vierde supermarkt is voor de gemeente
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met de T-structuur voldoende ruimte beschik
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1

2

5
-5.705 m² bvo

Model 1: T-structuur winkelgebied

-8.130 m² bvo

-5.705 m² bvo

-875 m² bvo

-6.550 m² bvo

-2.225 m² bvo

-875 m² bvo

-6.550 m² bvo

3

4
-5.705 m² bvo

-5.705 m² bvo

-875 m² bvo

24.220 m² bvo
800 m² bvo
-875 m² bvo

-23.485 m² bvo

-875 m² bvo

-6.550 m² bvo
-6.550 m² bvo

-6.550 m² bvo
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baar is voor detailhandel en aanverwante

Nieuwe publieksgerichte centrumfuncties voor

voorzieningen, blijft het noordelijke Andalusië-

Schalkwijk kunnen binnen het T-model primair

gebied over. Nu al is dit een moeilijke tak van

een plek krijgen in de herontwikkelings-

het winkelcentrum, waardoor herstructurering

gebieden:

de meest logische oplossing lijkt.

•

Restaurants zullen vooral een plek moeten
krijgen in de buurt van de bioscoop en waar

Daarnaast is het, gelet op het ruime aanbod in

terrassen mogelijk zijn: dus op/aan het

de T, ook verstandig minder courant vastgoed

nieuwe plein dat ontstaat door fase 1a en 1b

op verdieping in de noordelijke Rivièradreef niet

en de plannen van LUNEE Vastgoed en

meer als detailhandel in gebruik te nemen.

HBB. Het biedt daarmee geen oplossing

Deze winkelmeters zijn sowieso al minder

voor de saneringsopgave van het

courant dan de meters op de begane grond.

bestaande winkelcentrum.

Daarnaast dragen ze niet tot nauwelijks bij aan

•

Een bibliotheek zou zich heel goed lenen

de winkelbeleving voor de bezoeker op straat.

als publiekstrekker voor de noordelijke

Het wegnemen van deze meters draagt

Rivièradreef. Het initiatief voor de Markthal

daarmee bij aan de gewenste verkleining van

zou daar ook een mooie toevoeging zijn: het

het winkelaanbod (tot ruim 24.000 m² bvo).

kan aanvullende doelgroepen richting het
winkelcentrum trekken en door de directe

Het T-model

koppeling met de andere winkels en

Dit model biedt ruimte aan ruim 24.000 m² bvo

voorzieningen, kan het hele (winkel)centrum

winkel(gerelateerde voorzieningen) in een

meeprofiteren van de aantrekkende werking

compacte T-structuur. Daar komt mogelijk nog

van de Markthal.

circa 800 m² bvo Markthal bij. In totaal zijn er

•

Grotere publieksgerichte functies met een

drie grotere herontwikkelingslocaties, met een

stadsdeelverzorgende functie (zoals een

totale huidige omvang van circa 23.500 m² bvo,

sporthal of educatie) zijn zeer geschikt voor

waarbij relatief weinig partijen betrokken zijn.

de noordelijke herontwikkelingslocaties, niet

De fasering van dit model is relatief eenvoudig

alleen vanwege de beschikbare ruimte,

en volgt de opbouw van de vorige pagina.

maar ook vanwege de zichtbaarheid en de
bereikbaarheid per bus.
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4.3 Model 2: Carré-structuur

op dit moment ruim 13.000 m² bvo ruimte

Daar komt mogelijk nog circa 800 m² bvo

aanwezig.

Markthal bij. Meer winkelrouting is niet nodig.

fase 1a en 1b, de plannen van LUNEE

Herontwikkeling van dit hele deel ligt voor de

Doordat met deze Carré-structuur voldoende

Vastgoed en HBB (zonder detailhandel), en de

hand. Een belangrijk deel van de herontwik-

ruimte beschikbaar is voor detailhandel en

initiatieven van HB Capital doorgang vinden.

keling wordt met het plan van LUNEE Vastgoed

aanverwante voorzieningen blijft het noordelijke

Doordat het echter uiterst onzeker is of een

en het initiatief van HB Capital al gefaciliteerd.

Andalusië-gebied over. Nu al is dit een moeilijke

supermarkt zich in het initiatief van HB Capital

Het deel van de Rivièradreef tussen de twee

tak van het winkelcentrum, waardoor herstructu

zal vestigen, gaan we er in dit model van uit dat

pleinen echter niet. Gelet op de bestaande

rering de meest logische oplossing lijkt.

daar geen supermarkt wordt gevestigd.

eigendomssituatie aldaar (zeer sterk versnip

1 Dit model gaat ervan uit dat de plannen voor

perd) is dit geen gemakkelijke opgave.

2 Dit betekent daarmee dat DekaMarkt in de
Menton Passage gevestigd blijft. Er ontstaat

Het Carré-model
Dit model biedt ruimte aan circa 24.000 m² bvo

4 Rekening houdend met de ligging van de

winkel(gerelateerde)-voorzieningen in een

hiermee een zwaartepunt met drie

supermarkt, de HEMA als publiekstrekker en de

compacte Carré-structuur (exclusief eventuele

supermarkten in het oosten van het winkel-

omvang van het winkelcircuit is het logisch in dit

markthal van circa 800 m² bvo). In totaal zijn er

centrum. Voor het model maakt het niet uit of

model een Carré-vormig winkelcircuit te

twee grotere herontwikkelingslocaties, met een

dat op zijn huidige plek is of in de leegkomende

realiseren via Menton Passage, Rivièradreef en

totale huidige omvang van bijna 21.500 m² bvo.

Albert Heijn. Wel zal een verhuizing naar de

Nice Passage.

Met name de zuidelijke herontwikkelling van de

leegkomende Albert Heijn een eventuele
herontwikkeling van de gele noordoost-hoek

Rivièradreef zou in meerdere fasen opgesplitst

5 Dit circuit biedt ruimte aan meer dan 26.000 m²

kunnen worden, waarbij de herontwikkeling van

bvo. Dit is ruim voldoende. Doordat er echter

het middelgebied niet afhankelijk gesteld moet

ook nog een intentie-overeenkomst ligt voor de

worden van de ontwikkeling van het zuidelijke

Markthal, is het totaal beschikbare oppervlak

deel. De fasering van dit model is relatief

trekker betekent voor het zuidelijk deel van de

nog groter. De Carré is daarmee feitelijk wat te

eenvoudig en volgt de opbouw van de volgende

Rivièradreef dat er geen toekomstperspectief is

groot. Het is derhalve verstandig de minder

pagina.

als economische vitale winkelstraat: de

courante winkelruimtes op verdieping in de

passantenstroom zal te klein zijn. Feitelijk komt

noordelijke Rivièradreef uit de markt te nemen.

Nieuwe publieksgerichte centrumfuncties voor

daarmee het hele zuidelijke deel van de huidige

Het totaal beschikbare oppervlak wordt

Schalkwijk kunnen binnen het Carré-model

passage te vervallen als winkelgebied. Hier is

daarmee gereduceerd tot circa 24.000 m² bvo.

primair een plek krijgen in de herontwikkelings

(incl. parkeergarage) vergemakkelijken.

3 Het ontbreken van een supermarkt als publieks-

gebieden:
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1

2

5

Model 2: Carré-structuur winkelgebied

-10.625 m² bvo

3

-10.625 m² bvo

4

-2.675 m² bvo

-2.225 m² bvo

-8.130 m² bvo

-2.675 m² bvo

-2.675 m² bvo

24.050 m² bvo
800 m² bvo

-23.655 m² bvo
-10.625 m² bvo
-10.625 m² bvo
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•

Restaurants zullen vooral een plek moeten
krijgen in de buurt van de bioscoop en waar
terrassen mogelijk zijn: dus op/aan het
nieuwe plein dat ontstaat door fase 1a en 1b
en de plannen van LUNEE Vastgoed en
HBB. Het biedt daarmee geen oplossing
voor de saneringsopgave van het
bestaande winkelcentrum.

•

Een bibliotheek zal zo dicht mogelijk aan
het winkelcircuit gevestigd moeten worden.
Hiervoor zijn twee locaties logisch: de
noordelijke Rivièradreef/Andalusië of ten
zuiden van het centrale Rivièraplein.

•

Een sporthal, zorg- en vergelijkbare
voorzieningen met een verzorgingsfunctie
voor het hele stadsdeel zijn vooral geschikt
voor goed bereikbare multimodale locaties.
Het noordelijke Andalusië-gebied leent zich,
mede door de prima zichtbaarheid, hier
goed voor.

•

Het zuidelijke Rivièradreef-gebied leent zich
ook voor deze functies, maar hier zijn
bijvoorbeeld ook grotere leisureconcepten
passend. De afstand tot het nieuw te
realiseren horecaplein is hier kleiner,
waardoor de synergie op deze locatie groter
kan zijn.
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4.4 Tot slot

Vervolgkeuze

potentie kan dit leiden tot een sterker geheel,

In overleg met eigenaren, ondernemers en

maar het gaat ook gepaard met veel grotere

Beide ruimtelijke modellen leiden tot een forse

gemeente kan voor een van beide modellen

investeringen.

sanering van het winkelcentrum, maar dragen

gekozen worden. Dit model kan vervolgens

ook bij aan een compacter en sterker winkel

worden verwerkt in het te actualiseren

Eén centrumgebied zonder overkapping

circuit. Tevens bieden ze beide de mogelijkheid

stedenbouwkundig ontwerp voor Centrum

Los van het ruimtelijke model dat wordt

nieuwe centrumfuncties aan winkelcentrum

Schalkwijk. Dit nieuwe SDO zal de leidraad

gekozen, adviseren wij de overkapping van het

Schalkwijk toe te voegen. Dit biedt zowel

moeten zijn voor de herontwikkelingsopgave.

winkelcentrum te verwijderen. Behalve

financiële mogelijkheden voor de herontwikke

Door deze leidraad te blijven hanteren is het

financiële overwegingen speelt hierbij vooral de

ling, als de mogelijkheid een interessanter

mogelijk aan de slag te gaan met separate

aanheling van het bestaande (en te behouden)

gebied te creëren.

deelgebieden, zonder dat een totaalbeeld uit

vastgoed aan het nieuwe vastgoed. Om het

het oog wordt verloren. Zo hoeven

gebied daadwerkelijk als één centrumgebied te

Sterke en zwakke punten van de modellen

ontwikkelingen waarbij slechts weinig eigenaren

laten aanvoelen, zal zoveel mogelijk moeten

Het sterke punt van het T-model is dat minder

betrokken zijn niet te wachten op complexe

worden gestreefd naar één uniforme uitstraling

snel een rondje wordt gelopen en daarmee

ontwikkelingstrajecten met grotere aantallen

in bestrating, gevels en ‘plafond’ (geen plafond

vaak twee keer langs een winkel gelopen wordt

eigenaren. Dit draagt niet alleen bij aan een

dus). Aanvullend voordeel van het verwijderen

(= twee keer zoveel contactmomenten). Een

snellere uitvoering van de gehele transitie van

van de overkapping is dat het bestaande

nadeel is echter de noordelijke Rivièradreef:

winkelcentrum Schalkwijk, maar kan ook

vastgoed breder verhuurbaar is (niet alleen

zonder een publiekstrekker in het noordelijk

andere partijen over de streep helpen mee te

tijdens winkelopeningstijden bruikbaar).

deel zal deze straat matig gaan functioneren.

gaan in de herontwikkeling.

Het sterke aan het Carré-model is dat het

Andere modellen

resterende winkelcircuit in zijn geheel mee zal

De twee modellen zijn gebaseerd op de

doen. Er zit niet één duidelijk zwakker deel

bestaande plannen en initiatieven en sluiten

gebied in. Het nadeel is echter dat consumen

zoveel mogelijk aan bij het huidige vastgoed

ten in de meeste gevallen maar één keer langs

(eigendom). Desondanks is sprake van grote

een winkel lopen (in plaats van de mogelijke

herontwikkelingsopgaven. Dit kan er toe leiden

twee keer).

dat zich gedurende de verdere planontwikkeling
ook andere modellen voordoen, waaronder een
volledig nieuwe centrum (sloop-nieuwbouw). In

36 van 46

1935.0318 Toekomstvisie centrum Schalkwijk Haarlem - 21 september 2018

Bijlage 1 Marktruimteberekeningen

Berekeningen voor het stadsdeel Schalkwijk
2025
Huidig
Dagelijks
Winkelomzet per hoofd (excl. BTW en internet)

min.

o.b.v. KSO

bevolkingsgroei & toename
max.

marktaandeel internet (naar ca. 5%)

min.

max.

2.443

€ 2.443

2.443

2.380

€ 2.380

2.380

33.000

33.000

33.000

38.000

38.355

40.000

72%

74%

76%

75%

75%

80%

€ 58,0 mln

€ 59,6 mln

€ 61,3 mln

€ 67,8 mln

€ 68,5 mln

€ 76,2 mln

22%

22%

22%

22%

22%

22%

€ 74,4 mln

€ 76,5 mln

€ 78,5 mln

€ 87,0 mln

€ 87,8 mln

€ 97,6 mln

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

Potentieel winkelaanbod in m² wvo

9.747

10.017

10.288

11.391

11.498

12.790

Aanwezig winkelaanbod in m² wvo

10.712

10.712

10.712

10.712

10.712

10.712

-965

-695

-424

679

786

2.078

Inwoners Schalkwijk
Koopkrachtbinding
Omzet uit Schalkwijk (excl. BTW en internet)
Toevloeiing koopkracht
Totale winkelomzet (excl. BTW en internet)
Gemiddelde winkelomzet per m² vvo

Verschil

2025
Huidig
Niet-dagelijks
Winkelomzet per hoofd (excl. BTW en internet)

min.

o.b.v. KSO

bevolkingsgroei & toename
max.

marktaandeel internet (naar ca. 35%)

min.

max.

2.068

€ 2.068

2.068

1.715

€ 1.715

1.715

33.000

33.000

33.000

38.000

38.355

40.000

23%

25%

27%

25%

25%

27%

€ 15,7 mln

€ 17,1 mln

€ 18,4 mln

€ 16,3 mln

€ 16,4 mln

€ 18,5 mln

46%

46%

46%

46%

46%

46%

€ 29,1 mln

€ 31,6 mln

€ 34,1 mln

€ 30,2 mln

€ 30,4 mln

€ 34,3 mln

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

Potentieel winkelaanbod in m² wvo

11.960

13.000

14.040

12.411

12.527

14.109

Aanwezig winkelaanbod in m² wvo

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

-640

400

1.440

-189

-73

1.509

Inwoners Schalkwijk
Koopkrachtbinding
Omzet uit Schalkwijk (excl. BTW en internet)
Toevloeiing koopkracht
Totale winkelomzet (excl. BTW en internet)
Gemiddelde winkelomzet per m² vvo

Verschil
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Berekeningen voor het stadsdeelcentrum Schalkwijk
2025
Huidig
Dagelijks
Winkelomzet per hoofd (excl. BTW en internet)

min.

o.b.v. KSO

bevolkingsgroei & toename
max.

min.

marktaandeel internet (naar ca. 5%)

max.

2.443

€ 2.443

2.443

2.380

€ 2.380

2.380

33.000

33.000

33.000

38.000

38.355

40.000

45%

50%

55%

50%

52,5%

55%

€ 36,3 mln

€ 40,3 mln

€ 44,3 mln

€ 45,2 mln

€ 47,9 mln

€ 53,4 mln

29%

29%

29%

29%

29%

29%

€ 51,1 mln

€ 56,8 mln

€ 62,4 mln

€ 63,7 mln

€ 67,5 mln

€ 73,7 mln

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

€ 7.634

Potentieel winkelaanbod in m² wvo

6.692

7.436

8.179

8.343

8.842

9.660

Aanwezig winkelaanbod in m² wvo

5.192

5.192

5.192

5.192

5.192

5.192

Verschil

1.500

2.244

2.987

3.151

3.650

4.468

Inwoners Schalkwijk
Koopkrachtbinding
Omzet uit Schalkwijk (excl. BTW en internet)
Toevloeiing koopkracht
Totale winkelomzet (excl. BTW en internet)
Gemiddelde winkelomzet per m² vvo

2025
Huidig
Niet-dagelijks
Winkelomzet per hoofd (excl. BTW en internet)

min.

o.b.v. KSO

bevolkingsgroei & toename
max.

min.

marktaandeel internet (naar ca. 35%)

max.

2.068

€ 2.068

2.068

1.715

€ 1.715

1.715

33.000

33.000

33.000

38.000

38.355

40.000

20%

22%

24%

20%

22%

24%

€ 13,7 mln

€ 15,0 mln

€ 16,4 mln

€ 13,0 mln

€ 14,5 mln

€ 16,5 mln

47%

47%

47%

47%

47%

47%

€ 25,8 mln

€ 28,3 mln

€ 30,9 mln

€ 24,6 mln

€ 27,3 mln

€ 31,1 mln

Gemiddelde winkelomzet per m² vvo

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

€ 2.431

Potentieel winkelaanbod in m² wvo

10.596

11.656

12.715

10.116

11.231

12.778

Aanwezig winkelaanbod in m² wvo

11.640

11.640

11.640

11.640

11.640

11.640

Verschil

-1.044

16

1.075

-1.524

-409

1.138

Inwoners Schalkwijk
Koopkrachtbinding
Omzet uit Schalkwijk (excl. BTW en internet)
Toevloeiing koopkracht
Totale winkelomzet (excl. BTW en internet)
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Bijlage 2 Trends en ontwikkelingen

Een nieuwe winkelmarkt

Veranderende samenstelling centra

De toekomst van het centrum van Schalkwijk hangt behalve van
lokale ontwikkelingen (natuurlijk) ook af van landelijke markt- en
consumentenontwikkelingen. Zowel de winkel- als horecasector

Wonen

Wonen
Wonen

zijn de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd en zullen ook de
komende jaren nog blijven veranderen. Op de volgende drie
pagina’s staan de belangrijkste landelijke ontwikkelingen die voor

Cultuur

Cultuur

Schalkwijk relevant zijn.

Cultuur
Horeca

Horeca

Diensten

Diensten
Horeca

Non-food
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leegstand

Diensten
Non-food
Non-food

Food

Food

Voorheen

Vandaag

Food

Toekomst
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Veranderende aanbodzijde
Bouwen, bouwen, bouwen
Het winkelaanbod in Nederland nam tussen 2000 en 2010 met
40% toe, de consumentenbestedingen in winkels daalden met
circa 5%. Dat kon niet goed gaan.

als vertraagde reactie op de recessie (2008), maar de winkel
bestedingen zijn in veel niet-dagelijkse branches nog verder
gedaald. Het aanbod is sinds enkele jaren zelfs afgenomen.

Leegstand

De middenmoot verdwijnt

Door de scheefgroei van

Nederland is in rap tempo ‘gefilialiseerd’. Na vestigingen in de

vraag en aanbod is veel

grote steden volgden de middelgrote steden, daarna soms

structurele leegstand

zelfs de grotere dorpen. Het gevolg: in veel centra zitten

ontstaan. Winkelpanden op

dezelfde middenmootwinkels. De uniciteit van centra werd

locaties uit de loop en uit

minder, de ‘eenheidsworst’ ontstond. Een deel van die ketens

het zicht worden niet meer

wist zich niet meer te onderscheiden bij de consument en

ingevuld. Transformatie

een faillissementsgolf kwam op gang. Die ketens waren

moet volgen.

wijdverspreid aanwezig en daarmee de leegstand dus ook.

Nederland een interessante winkelmarkt
Ondanks alle ‘problemen’ op de Nederlandse winkelmarkt, blijft
Nederland een interessant land voor grote buitenlandse (winkel)
ketens. Dit komt mede door onze compacte binnensteden.
Nieuwe buitenlandse winkelketens als Primark, SØstrene
Grene, Flying Tiger, Uniqlo en Hudson’s Bay, en horecaketens
als Vapiano, Five Guys, L’Osteria, Wagamama en Starbucks
vullen deels de gaten op in vooral de grotere Nederlandse
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In tijden van crises ontstaan
ook nieuwe kansen. In veel
centra zien nieuwe onder

De wildgroei aan winkelprojecten is inmiddels gestopt, mede

centra, en soms ook in kleine centra, zoals bij Takko.

Nieuw ondernemerschap

nemers kansen met nieuwe
(blurring)concepten: food,
lifestyle, conceptstores,
duurzaamheid, ambachtelijk.

Klein en groot
Waar ‘groot, groter, grootst’
eerder het devies was, is er nu
een tweedeling: panden van
rond de 100 m² wvo zijn in trek
bij speciaalzaken, zeer grote
panden (> 1.000 m² wvo) bij
grote internationale bedrijven.

1935.0318 Toekomstvisie centrum Schalkwijk Haarlem - 21 september 2018

Veranderend consumentengedrag
‘Online’ producten / diensten
Niet alleen generieke producten, zoals elektronica, worden
online gekocht, ook steeds
meer emotiegevoelige producten, zoals mode. Sommige
diensten, zoals reisbureaus en
verzekeringen, zijn bijna alleen
nog online te vinden.

Minder naar winkels
Doordat consumenten steeds
meer op internet kopen,

Internet in de afgelopen 20 jaar: Google werd pas 20 jaar geleden opgericht en Bol.com bestond toen nog niet eens.

hebben ze minder reden om

Anno 2018 gaat circa 3 tot 5% van alle bestedingen in de dagelijkse sector via internet; van alle niet-dagelijkse

winkels te bezoeken. Het

bestedingen wordt circa 25% op internet uitgegeven.

aantal passanten in winkelgebieden neemt als gevolg

Internet over 20 jaar: Internet zal verder geïntegreerd worden in ons leven, maar tot hoever? Al aan het begin van dit

daarvan al jaren af.

decennium werd gesproken over de verzadiging van internet, maar tot op heden heeft de groei zich alleen nog maar
versneld en zijn prognoses vaak te behoudend geweest of werden niet geloofd. Dat internet ook de komende jaren nog
groeit en in belang toeneemt is een zekerheid.

Boodschappen doen
Nederlanders blijven bood-

Innovatie

schappen vooral in winkels

Waar internet enerzijds leidt tot een verlies van ‘het oude’ zorgt het anderzijds voor innovatie.

doen. Maar: het centrum moet

Door nieuwe technologische ontwikkelingen (o.a. big-data-analyses en AI) en vernieuwingen

wel dichtbij zijn en voldoende

op het web (nieuwe web-api’s, HTML5, glasvezel en 5G), en in combinatie met betere

keuze bieden. Maaltijdpak-

logistiek ontstaan talrijke nieuwe mogelijkheden: van geautomatiseerde thuisbezorgservices

ketten en droge waren worden

met vergaande voorspellende artikelkeuzes, tot same-day-delivery en winkels zonder fysieke

wel steeds meer online

voorraad (alleen ‘online’ voorraad in centrale magazijnen).

gekocht.
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Veranderend consumentengedrag
Digitalisering verandert de maatschappij

Instagrammable

Internet leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden om te

Bedrijven, en specifiek horeca,

winkelen, het verandert de maatschappij op een fundamenteel

kunnen sterk profiteren van

niveau. Sociale media als Facebook en Instagram spelen een

sociale media. Slechts één

steeds belangrijke rol in de maatschappij. Alles wordt online

signatuurgerecht dat

gepost en moet leuk zijn. Trends komen en gaan snel, wat het

‘Instagrammable’ is of een

voor detailhandel en horeca soms lastig maakt om de trends te

unieke plek in een hotel kan

volgen, en er ontstaat tegelijkertijd meer behoefte aan echte

leiden tot hele nieuwe

sociale contacten.

klantenkringen.

Festivalisering

Horeca wordt belangrijker

Uitgaan doen we minder in

De horeca wordt steeds vaker bezocht en er wordt meer aan

een kroeg of discotheek,

eten en drinken buitenshuis uitgegeven. Nederlanders bleven

maar steeds meer buiten.

hierin ver achter op de rest van Europa (Calvinistisch “Ons

Elke weekend zijn er

ben zunig”). Er komen nu steeds meer restaurants en

meerdere festivals, die nu

informele eettentjes, en de snelle afhaal/to-go-cultuur is in

ook soms alleen om eten

opkomst: koffie voor onderweg, gezonde yoghurt-barretjes,

draaien: foodtruck-festivals.

ambachtelijke hamburgers en fusion-restaurants.
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Een dagje uit als beleving

Middelgrote (stadsdeel)centra

Wanneer consumenten gaan winkelen, zoeken ze steeds meer

Consumenten gaan minder

een unieke beleving. Die kan worden geboden door heel veel

vaak naar middelgrote centra.

aanbod, maar ook bijvoorbeeld door een aantrekkelijke

Ze bieden te weinig voor het

omgeving en leuke horeca. Het winkelen is niet meer het

dagje uit en zijn te ver weg of

hoofddoel; eruit zijn en een leuke tijd hebben is veel belang-

te onhandig om de dagelijkse

rijker. Men is bereid daar verder voor te reizen. Winkelen wordt

boodschappen te doen, en

dan afgewisseld met bezoekjes aan horeca, cultuur en leisure.

voor een simpele aankoop

Het zijn vooral de grote centra die hier goed in zijn.

wordt nu internet gebruikt.
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Veranderende centra

Ontwikkeling economisch functioneren nietdagelijkse sector (€ / m² wvo) in verschillende typen
centra tussen 2011 en 2016 (KSO 2016, I&O Research/
DTNP)

Als gevolg van alle ontwikkelingen verandert het gebruik
van centrumgebieden en moeten centra meeveranderen
om relevant te blijven. Hoe centra (moeten) veranderen
en in welke mate, hangt sterk af van het type centrum.
Juist planmatig ontwikkelde middelgrote stadsdeelcentra,
het type Schalkwijk, zijn kwetsbaar. Deze centra zijn te
groot om met alleen een lokale boodschappenfunctie het
centrum ingevuld te houden, maar hebben meestal ook

Centrumlocaties
2011

Tot 2.500 m² wvo
2011

2.500 < 5.000 m² wvo
2011

5.000 < 10.000 m² wvo
2011

10.000 < 20.000 m² wvo
2011

weer een te klein en/of te weinig onderscheidend aanbod

20.000 < 40.000 m² wvo

(t.o.v. grotere centra als Haarlem en internet) om

40.000 < 60.000 m² wvo

interessant te zijn voor voldoende consumenten. Ze zijn

60.000 < 100.000 m² wvo

tafellaken noch servet, en erg kwetsbaar voor de
ontwikkelingen in de winkel- en horecasector. Dit type

2011

2011

2011

100.000 m² wvo en groter
2011

centrum heeft in de afgelopen jaren (2011-2016) dan ook

Ondersteunende winkelgebieden

een sterke daling gezien in het economisch functioneren

Tot 2.500 m² wvo

(zie onder andere hiernaast). Voor dit soort centra ligt de

2011

2011

grootste opgave in het relevant blijven voor consumen

2.500 < 5.000 m² wvo

ten. Dit is een moeilijke opgave die vaak gepaard gaat

5.000 < 10.000 m² wvo

met deels verkleining van het winkeloppervlak.

2011

2011

10.000 < 20.000 m² wvo
2011

20.000 m² wvo en groter
2011

Woonboulevards en locaties
met grootschalige detailhandel
2011

Tot 20.000 m² wvo
2011

20.000 < 40.000 m² wvo
2011

40.000 m² wvo en groter
2011

€0

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000

€ 4.000

€ 5.000

gemiddelde vloerproductiviteit
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Voorwaarden combinatiebezoek

Combinatiebezoek

Profiel gemiddelde bezoeker in Nederland

overige winkels

supermarkt
± 10.000 bezoekers per week

60%
50%
40%
30%
20%
10%

korte
loopafstand

supermarkt

0-40m

40-80m

80-120m

Afstand tot eerste 5 winkels

3x per week

56% met de fiets of te voet
75% uit eigen dorp of wijk
80m

44% bezoekt ook andere
winkels in het centrum

overige winkels
bakkerij

bloemist

bioslager

warenhuis

supermarkt

kapsalon

Combinatiebezoek

40 m

€ 22,- per bezoek

60%
50%
40%
30%
20%
10%

goede
zichtrelatie

geen

1-9

> 10

Aantal winkels in het zicht

Bron: DTNP (2016), Passantenonderzoek trekkersol supermarkten

De rol van supermarkten in centra

Supermarkten worden gemiddeld steeds groter.

compleet voorzieningen niveau te behouden maar

Voor kleine en middelgrote centrumgebieden zijn

Kleinschalige aanbieders verdwijnen uit de structuur

anderzijds beconcurreert dit bestaande zelfstandige

supermarkten van groot belang. Met ± 80% marktaandeel

(doelgroepconcepten en kleine stadssupers daargelaten).

ondernemers. Het aantal bakkers en slagers neemt

in de dagelijkse sector zijn supermarkten de basis bij het

Met name het aantal supermarkten van 1.200 tot 2.000 m²

bijvoorbeeld al jaren af.

boodschappen doen. Ze zijn voor de consument bepalend

wvo groeit. Deze maat sluit goed aan op consumenten-

bij de keuze voor een winkelgebied. Een eigentijdse

behoeften (ruime opzet en assortiment), maar vraagt ook

Bij consumenten is een toenemende belangstelling voor

supermarkt van 1.200 m² wvo tot 1.500 m² wvo trekt

om een groter verzorgingsgebied (> 6.000 inwoners). Deze

de herkomst en kwaliteit van etenswaren waar te nemen.

wekelijks ten minste 10.000 bezoekers. Mits goed gelegen

opschaling zet de fijnmazige dagelijkse winkelstructuur in

Dit is onder meer terug te zien in een opmars van bio-

kunnen overige winkels profiteren van de grote

Nederland onder druk.

logische/duurzame winkels en versmarkten. Ondernemers
spelen steeds meer in op de diversiteit aan consumptie,

bezoekersaantallen van deze publiekstrekkers. Onderlinge
afstand en zichtrelatie zijn daarbij bepalende factoren.

Supermarkten worden steeds completer en nemen steeds

waarbij ook consumptie ter plaatse een belangrijker

meer functies op zich (bijv. kledingreparatie). Hierdoor is er

element wordt in de winkel.

enerzijds in kleine verzorgingsgebieden nog een redelijk
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