
Welkom in 
‘De Koopgoot’ 







“Met de deur in huis” 
 

Knelpunten stagnatie ontwikkeling hedendaagse detailhandel o.a.: 
 

Laagconjunctuur 
Vergrijzing 

E-commerce (in de meest ruime zin) 
Toename leegstand winkelunits 

Continue sterk veranderend consumentengedrag 
Voortgang groei BRIC 

Vooravond derde industriële revolutie (3D printing!) 



In februari 2013 werd verondersteld dat de  
leegstand 

in de  
Nederlandse  

winkelgebieden 
stijgt naar ca. 14,5% in 2020. 



Het totale waardeverlies voor 

beleggers 

zou 
dan uitkomen op ca.  

2,5 miljard euro. 



In 2013 kampen winkelgebieden  

in Nederland met een 

leegstand die 

uiteenloopt 

van 5 tot 8%. 



De totale waarde 
van centrale winkelgebieden 

is meer dan ca. 30 miljard euro! 
(Dit is gebaseerd op de gemiddelde huuropbrengst per m2). 

  
Omgerekend ca. 

360 euro per m2. 



Het waardeverlies  
zal neerkomen op 

ca. 2,5 miljard Euro. 
  

Oftewel een 

terugval 
van de m2 opbrengst tot 

ca. 150 Euro per m2. 



De consument gaat kiezen (kiest) voor 

het meest gevarieerde 
aanbod en de trend van shoppen en ook 

“vertier” 
(Fun/Functie) 

zet dus door. 



OOK 
VOOR DAGELIJKSE  
LEVENSMIDDELEN 

willen en gaan consumenten verder reizen. 
  

Men wil graag voor een 

hele week 
boodschappen inslaan. 



Kleinere incomplete buurtcentra 
betalen dan  

het grootste gelag. 

(ook woonboulevards en bouwmarkten 
die over een kleine vloeroppervlakte beschikken 

oftewel kleiner dan 20.000 m2) 



Omzet onlineretailers groeit. 
Gigantisch aanbod. 

40.000 webwinkels. 

  
  

Groei  totale online omzet: 

2005 -> ca. 2.8 miljard euro 
2012 -> ca. 9.8 miljard euro 



IS DAT ZO ? 



NIET NOKKEN, MAAR  

KNOKKEN! 



Vandaag met de beide benen op de 

Rotterdamse klei! 

“Winkel(centra)beleving” 
Van modeterm naar toegevoegde waarde 

 

37e VOGON studiemiddag 
donderdag 23 mei 2013 Rotterdam. 

 

 

 

 

Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland 



PROGRAMMA 

 

14.30 uur  “Zoeken naar beleving” 
  Gerben Huijgen, Accountmanager I&O Research 
15.00 uur  “Het nieuwe fysieke winkelen; beleving versus functionaliteit” 
  Ingrid Janssen, Associate Professor of Real Estate, TiasNimbas 

  Business School 
  
15.30 uur  Korte pauze 
  
15.45 uur  “#Koopgoot” 
  Hilke Nijmeijer, Asset Manager Retail, CBRE Global Investors 
16.15 uur  “Van belevingswaarde naar beleggingswaarde” 
  Bart Vink, Manager Fund Operations, ASR Real Estate  

  Investment Management 
  
16.45 uur  Vragen en discussie o.l.v. de dagvoorzitter 
17.15 uur  Afsluiting door de dagvoorzitter 
17.20 uur  Borrel. 
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DANK VOOR UW 

AANDACHT. 
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