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14.00 ‐ 14.20  Ontvangst en koffie

14.20  ‐ 14.30  Opening en introductie door dagvoorzitter
Drs. R.M. Weisz RA MRICS, Docent bij ASRE en Partner bij Timevest                         

14.30 ‐ 15.00  Binnenstad, aanhaken of afhaken
Drs. F. Wigman, Directeur BRO en Voorzitter Platform Binnenstadsmanagement  

15.00 ‐ 15.30  Citymarketing, product promotie en Superpromoters
Drs. A. van Ulden, Projectmanager Branding bij Blauw Research

15.30 ‐ 15.50  Pauze

15.50 ‐ 16.20  Retail2020 en de effecten op de binnenstad
Drs. M.H.J. Evers, Manager Leden & Advies bij CBW‐Mitex

16.20 ‐ 16.50  Nieuwe dynamiek voor binnensteden
Drs. I.R.M. Ploegmakers MRICS, Manager Retail Consultancy bij WPM Groep

16.50 ‐ 17.15  Vragen en discussie onder leiding van dagvoorzitter

17.15 ‐ 17.20  Afsluiting door dagvoorzitter

17.20 ‐ 18.00  Borrel
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Binnenstad: aanhaken of afhaken?

VOGON studiemiddag
30 juni 2011
Felix Wigman
Directeur BRO
Voorzitter Platform Binnenstadsmanagement



De tijden zijn (blijvend) veranderd!

• Demografische ontwikkeling stelt grenzen aan groei
• En laat forse verschuivingen zien in leeftijdsopbouw 

(doelgroepen/mentaliteitsgroepen)
• Economie stagneert (verandering bestedingskeuzen)
• Van aanbiedersmarkt naar vragersmarkt (rolverandering 

vastgoedsector, retailer, consument) ‘macht’ van de 
eindgebruiker

• (Structureel) terugtrekkende overheid
• Duurzaamheid als economische factor
• Online verkoop in stroomversnelling
• i-Retail staat nog aan het begin



Visieontwikkeling: continu proces



Positionering: identiteit en imago

Dordrecht
• Positionering: historie en calvinistische 

wortels 
• 2e evenementen stad van NL
• Collectieve culturele marketing
• Dordtenaar trots op eigen stad (evenement 

‘Gast in eigen stad’)

Haarlem
• Kernkwaliteiten

– oorspronkelijkheid
– kwaliteit
– menselijke maat



Positionering: identiteit en imago

Arnhem
• Profilering als groene 

modestad
• Het Modekwartier
• Veel modegerelateerde 

evenementen
• Modeopleiding ArtEZ

Breda
• Profilering als Beste 

Binnenstad
• Bourgondisch, gezellig



Gebruik: 3 soorten koopgedrag

• Koopgedrag verschilt per bezoekdoel
– Boodschappen doen
– Recreatief winkelen
– Doelgerichte aankopen

• Consument stelt andere eisen 
• Winkelgebieden die aansluiten bij specifiek 

koopgedrag worden het best gewaardeerd



Gebruik: mentaliteitsgroepen

• Consumentenbenadering niet vanuit 
demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, etc.)

• Maar vanuit hun specifieke, innerlijke identiteit
• Waar voel je je toe aangetrokken?
• Waar voel je je bij thuis? 
• H&M wordt niet alleen door jongeren bezocht
• Het stereotype van ‘de bejaarde’ bestaat niet meer



Gebruik: groter referentiekader

• De consument is goed geïnformeerd, mobiel en 
kritisch

• De consument stelt eisen aan:
– aanbodkwaliteit
– keuzemogelijkheid
– prijsstelling
– ‘maatwerk’ producten
– duurzaamheid
– interne verschijningsvorm (winkelinrichting, 

uitstraling) 
– externe verschijningsvorm 

(omgevingskwaliteit) 
• De consument is bereid verder te reizen voor 

‘bijzonder’ aanbod



Gebruik: Internet

• Aankopen via Internet nemen explosief toe...
• … maar nog relatief beperkt in totale 

detailhandelsbestedingen (ca. 7%)
• Naar verwachting groeit dit tot 10% in 2015
• Internet is belangrijke informatiebron (product, 

prijs, locatie)
• Social Media sterk in opkomst
• Belangrijk medium voor retailers, maar ook 

voor winkelgebieden in zijn geheel
• Google Goggles
• Hiermee is de consument machtiger dan ooit



Gebruik: vraag om vernieuwing

• Interesse in trends neemt toe
• Grote bekende formules en kleine 

verrassende winkels
• Middels (nieuwe) media wordt de consument 

constant op de hoogte gehouden
• De consument verwacht vernieuwing in 

winkels (aantal collecties per jaar neemt 
toe)...

• … maar ook in het winkelaanbod



Gebruik: vraag om beleving

• Recreatief winkelen is een dagje uit
• De consument is hierbij op zoek naar vermaak
• Naast een verkoopplaats worden winkels ook

steeds meer een plaats voor belevenis 
• Lifestyle-stores: kookwinkel met workshops, 

optredens in een platenzaak, etc. 
• Aanvullende voorzieningen: bioscopen, hotels, 

musea, restaurants of een bibliotheek 
• Bijzondere formules Nespresso, Apple, 

Heineken Experience, M&M’s World, DE-
winkel, etc.



Gebruik: internationalisering vs streekeigen

• Meer interesse in andere culturen 
(cultuurmix)

• Opkomst allochtoon ondernemerschap en 
multiculturele winkels

• Maar ook meer aandacht voor 
Nederlandse cultuur en cultuurhistorie

• (Lokale) speciaalzaken en streekeigen 
producten

• Het zijn internationale (mode)formules die 
de binnensteden domineren



Functie: druk op binnensteden neemt toe

• Planontwikkeling binnensteden 15% 
van huidige aanbod

• Schaalvergroting geaccommodeerd
• Leegstand > 10%, tendens groeiend
• Planontwikkeling perifere locaties 30% 

van huidige aanbod
• Toename leegstand door internet 7-9% 

(2 miljoen m2)



Functie: menging in de binnenstad

Winkels
• Vernieuwing accommoderen
• Proactief sturen op branchering/gebiedsprofielen
• Internet

Horeca, cultuur en evenementen
• Forse groei horeca
• Sterke toename evenementen
• Musea, bioscopen, bibliotheken als trekkers

Kantoren
• Kleinschalig en flexibel (het ‘nieuwe werken’)
• Kansen voor binnenstedelijke rand

Wonen
• Ouderen trekken naar de binnenstad
• Gedifferentieerde woonmilieus in sociaal sterke 

omgeving



Functie: menging biedt kansen

• Integratie van functies versterkt 
beleving binnenstad en vergroot de 
verblijfsduur

• Detailhandel, horeca, dienstverlening, 
leisure vervlechten

• Het ‘nieuwe werken’
• Innovatieve concepten (Seats2meet, 

2theloo)



Functie: ontwikkelingen in de periferie

• De drang van retailers om zich buiten de 
reguliere winkelcentra te vestigen neemt toe

• Grotere winkels, lagere huurprijzen en goede 
bereikbaarheid

• PDV/GDV beleid vervallen 
• Opkomst sport, speelgoed, rijwielen, electro, 

etc.
• Perifere winkelcentra worden steeds meer 

gemakscentra (wens van de consument)
• Er ontstaan steeds grotere warenhuizen in de 

periferie 
• Dit vormt een bedreiging voor binnensteden



Ruimte: toernooiveld

Gebouwen
• herontwikkeling
• iconen Ionen

Openbare ruimte
• betekenisvolle plekken
• Straten, pleinen, parken

Infrastructuur
• bereikbaarheid
• parkeren
• bevoorrading

Ruimtelijk-functionele structuur
• Overzichtelijk en herkenbaar
• Profilering deelgebieden



Ruimte: herontwikkeling

Witte Dame
Westergasfabriek

Verkadefabriek

Hotel New York

Casino Breda



Ruimte: iconen

Blob

Groninger Museum
Inntel hotel

Markthal Mosae Forum



Ruimte: betekenisvolle plekken

‘t Begijnhof
Beestenmarkt

‘t Sas Valkenbergpark



Ruimte: infrastructuur / functiestructuur

Basisvoorwaarden
• bereikbaarheid
• parkeren
• bevoorrading

Gebiedsprofielen
• eigenheid/identiteit
• herkenbaar 
• routing



Ruimte: infrastructuur / functiestructuur



Strategie ontwikkeling binnenstad

Rollen in de binnenstad veranderen:

• Gemeenten en ontwikkelaars minder sturend
– Gemeenten richten zich op de kerntaken 
– Van (binnen)stedelijke groei naar consolidatie / herstructurering

• Belang vastgoedeigenaar groter
– Waardebehoud vraagt om actieve sturing

• Gevolg: initiatief bij eindgebruiker, de retailer, de wensen en de 
eisen van de retailer / ondernemer komen centraal te staan:
– Routing en branchering 
– Openbare ruimte
– Bereikbaarheid / parkeren
– Marketing en promotie

• Strategie: Retailers en vastgoedeigenaren bepalend voor 
slagkracht en haalbaarheid en dus de ontwikkelingsrichting. 
Schaalverkleining in initiatieven vraagt om opschaling van regierol. 



Tot slot: de binnenstad die kan aanhaken 
heeft...

• Haar positie bepaald en vertaald in ambities

• Inzicht in het verzorgingsbereik
• Inzicht in behoeften van doelgroepen en heeft kwaliteit 

aanbod daarop afgestemd

• Een evenwichtige mix van winkels, horeca, 
dienstverlening, cultuur, leisure, kantoren en wonen

• Bijzondere functies (‘iconen lonen’)

• Het toernooiveld op orde 

• Publiek-private allianties voor een pro-actieve 
samenwerking

• Marketing en promotie effectief en efficiënt georganiseerd 



Dank voor uw aandacht

022N00005


