
VOGON studiemiddag - Het veranderende Retail landschap 

Het thema van de 47e VOGON studiemiddag was het veranderende retail landschap en de 

effecten die dit heeft op (binnen)steden. De studiemiddag van de Vereniging van Onroerend 

Goed Onderzoekers (VOGON) vond plaats op dinsdag 15 mei. De locatie van deze 

kennisbijeenkomst werd gehost door Fakton, bovenin het Beurs-WTC gebouw. De aanwezigen 

hadden vanuit de skybar een prachtig uitzicht over Rotterdam. De koopgoot, Hudson’s Bay en 

de Markthal dienden als visuele introductie voor deze kennisbijeenkomst over retail. Vanuit 

verschillende perspectieven werd dit actuele thema belicht. 

Onder leiding van dagvoorzitter Jesse Weltevreden (Hogeschool van Amsterdam) gingen de 

sprekers in op het huidige Nederlandse winkellandschap. Een groot aantal thema’s en vragen 

passeerden de revue: Internetwinkelen neemt een centrale rol in bij het denken over de 

toekomst van de retail, maar is dit wel terecht? Gaan de fysieke winkels daadwerkelijk uit onze 

steden verdwijnen of gaat multi-channel onze manier van winkelen bepalen? Tegelijkertijd 

draait het voor consumenten steeds meer om beleving; Factory Outlet Centers springen hier 

gretig op in. Gaan deze buitenstedelijke ontwikkelingen ten koste van de binnenstad als 

winkelgebied, of versterken ze elkaar juist?  

De eerste spreker, Hans van Tellingen (Strabo bv) trapte af met een positief verhaal over de 

winkelmarkt. Uit zijn presentatie kwam een retailmarkt naar voren met volop perspectief, de 

toekomstperspectieven van de fysieke winkel zijn zelfs bijzonder zonnig volgens Hans. In 

tegenstelling tot wat er algemeen gedacht wordt, zijn er sinds de crisis alleen maar 

winkelmeters bij gekomen. Peter ter Hark (Fontys Hogescholen en Retail Prospect) ging verder 

in op de functie van de binnenstad. Deze functie verandert van traditionele koopmachine naar 

een gebied waar niet het winkelen, maar het verblijven centraal staat. Dat vereist ook van de 

traditionele vastgoedsector een "change of mind" om deze verandering te kunnen faciliteren. 

Uit zijn verhaal bleef het begrip permanente tijdelijkheid in de winkelstraten hangen, Peter 

betoogde dat dit een belangrijke rol speelt in vitale binnensteden. Een belangrijke rol is 

weggelegd voor overheid en eigenaars in de binnenstad. Het perspectief van de belegger werd 

verteld door Joost de Baaij (Syntrus Achmea Real Estate & Finance). De tweedeling op de 

retailmarkt wordt steeds groter, de bovenkant van de retailmarkt presteert zeer goed terwijl de 

onderkant achterblijft. Vervolgens betoogde Joost dat drie structurele trends de verschillen in 

de winkelmarkt zelfs nog verder doen toenemen, zoals een nieuwe technologische golf en 

toenemende urbanisatie en vergrijzing.  

Na een levendige paneldiscussie over de toekomstperspectieven van retailvastgoed konden de 

aanwezigen nog genieten van een borrel met uitzicht op een druk bezochte koopgoot.   

 

 

 


