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Voorwoord 

Voor het zevende achtereenvolgende jaar presenteert Strijbosch Thunnissen Research de Retailscan Arnhem. Doorgaans bent u 

gewend om in februari van ons het jaarlijkse onderzoeksrapport over de winkelstand in de binnenstad van Arnhem te ontvangen. 

Vanwege de zich snel opvolgende ontwikkelingen in de retailmarkt in de eerste maanden van dit jaar, hebben wij ervoor gekozen 

de Retailscan 2016 later uit te brengen, zodat wij deze ontwikkelingen kunnen betrekken in het rapport. 

 

De economie toonde al wat langer herstel, maar halverwege 2015 werd dit ook zichtbaar in de winkelmarkt. De geschiedenis leert 

dat de retail zich meer aan het einde van de economische cyclus bevindt, waardoor ontwikkelingen wat later zichtbaar zijn dan in 

andere sectoren. De afgelopen maanden werden er gevoelsmatig weer een aantal stappen terug gezet, door de faillissementen 

van onder andere V&D en de formules van Macintosh Retail Group. Is er een rode draad te ontdekken in de faillissementen? Wat 

voor gevolgen hebben deze faillissementen op de korte en langere termijn voor de Arnhemse binnenstad?  In deze Retailscan 

Arnhem 2016 geven wij onze visie op deze zaken. Daarnaast geven wij, zoals ieder jaar, een beeld over de stand van zaken in de 

binnenstad van Arnhem op het gebied van aanbod, transacties en leegstand.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens Strijbosch Thunnissen Research 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris Lanting MRICS RMT/RT     Peter van Yren RT 

Makelaar retail      Consultant/taxateur bedrijfsmatig vastgoed 
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Oorzaak en effect faillissementen  

Niet het meest positieve onderwerp om de Retailscan mee te beginnen, maar wel de meest in het oog springende ontwikkeling: er 

zijn in de afgelopen maanden diverse retailers failliet gegaan. Naast V&D zijn het vooral veel andere partijen in het middensegment 

in de sectoren Kleding & Mode en Schoenen & Lederwaren, zoals de Macintosh formules Scapino, Invito, Dolcis, Pro Sport 

alsmede Miss Etam en meer recentelijk Perry Sport/Aktie Sport en Boots Shoes.  

Naast belangrijke macro economische factoren zoals de economische en financiële crisis, vergrijzing en e-commerce die invloed 

hebben op de retail, zijn wij van mening dat een groot deel van deze faillissementen ook worden veroorzaakt door het feit dat deze 

formules het einde van hun levenscyclus hadden bereikt. De combinatie van de factoren heeft het proces versneld.  

Vooralsnog leiden de faillissementen in Arnhem niet tot veel extra leegstand en aanbod. Dit komt omdat de meeste winkelformules 

doorstarten onder nieuwe eigenaren. Zo heeft Topshelf de winkel van V&D overgenomen en zijn bijvoorbeeld de Macintosch 

formules Manfield en Dolcis verder gegaan onder een andere eigenaar. Dat zelfde geldt ook voor Perry Sport/Aktie Sport. De 

verwachting is wel dat er een aantal winkels, zoals Invito, niet zullen worden doorgestart door de overnemende partijen, waardoor 

de leegstand eind 2016 waarschijnlijk iets groter zal zijn dan begin 2016. Dit is echter in de huidige cijfers nog niet te zien. 

 

  



 

Retailscan Arnhem 2016 5 april 2016 

 

 

Aanbod en leegstand 

Het afgelopen jaar is de leegstand gestabiliseerd. Het aantal te huur staande panden is zelfs licht afgenomen. Niet alleen het 

aantal panden dat leegstaat is gestabiliseerd, ook de totale oppervlakte. Overigens is de totale winkelvoorraad in de binnenstad het 

afgelopen jaar met ca. 2 % afgenomen naar ruim 120.000 m². Wat opvalt (zie onderstaande figuur rechts) is dat de leegstand op A 

en B locaties is afgenomen, maar op C locaties is toegenomen.  

Partijen die een winkel willen huren, worden kritischer ten aanzien van vestigingslocaties. Waar deze partijen voorheen nog bereid 

waren concessies te doen op bijvoorbeeld een winkelstand, eisen partijen in de huidige marktomstandigheden de best passende 

locaties. Indien deze locaties niet voor handen zijn, besluit men om niet te huren. Voor B-locaties geldt dat deze aanzienlijk in 

huurprijs zijn gecorrigeerd, en daarmee aantrekkelijker zijn geworden voor huurders om zich te vestigen. C-locaties zijn ‘slachtoffer’ 

geworden door de ontwikkelingen op de A- en B-locaties. De perspectieven van C-locaties in de vorm van andere functies zijn 

beperkt. In Arnhem zijn bijvoorbeeld al veel massage salons en shisha lounges gevestigd. De vraag naar deze winkelstand droogt 

op.  

Ontwikkeling leegstand Arnhem             Oppervlakte leegstand per passantenklasse

 Bron: Strijbosch Thunnissen Research          Bron: Strijbosch Thunnissen Research 

  

 

 

 

 

 

 

De leegstand is redelijk verspreid over de binnenstad. Er zijn echter een aantal locaties/deelgebieden waar de leegstand 

bovengemiddeld is. Met name rondom de Nieuwstad en in de Hemelrijkpassage is er sprake van relatief veel leegstand. 

Overzicht leegstaande objecten op 1 januari 2016    

Bron: Strijbosch Thunnissen Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 A1 winkelgebied 

 A2 winkelgebied 
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Kijkend naar het type objecten dat leegstaat, zien we dat er een toename is in de grotere winkels (vanaf 201 m²), terwijl vorig jaar 

meer winkels in de grootteklasse 51 m² tot 100 m²  

leeg stonden.   

Deze ontwikkeling verbaasde ons, aangezien er wel 

degelijk veel vraag is naar grotere winkels op goede 

locaties. 

Een nadere analyse laat echter zien dat de 

leegstand van deze grotere winkels met name is 

gelegen op B- en C-locaties, waar juist meer vraag 

is naar kleinere winkels. Op A locaties staan er 

nauwelijks grote winkels leeg. Zie ook figuur 

hiernaast. 

Het vertrek van Esprit uit de winkel aan de 

Roggestraat zorgt er wel voor dat een grote winkel 

(ca. 2300 m²) aan het aanbod wordt toegevoegd. 

Op dit moment worden er onderhandelingen 

gevoerd met een nieuwe huurder. De kansen voor 

een goede invulling lijken derhalve nabij. 

 

 

 

 

 

Aantal leegstaande objecten per grootteklasse 2015   Aantal leegstaande objecten per grootteklasse 2016

 Bron: Strijbosch Thunnissen Research            Bron: Strijbosch Thunnissen Research 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht leegstaande objecten >200 m² op 1 januari 2016 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research 

Legenda 

 A1 winkelgebied 

 A2 winkelgebied 
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Transacties 

Er vonden in 2015 zo’n 50 transacties plaats, in lijn met het langjarig gemiddelde. Ook als het gaat om de transacties per 

grootteklasse, was de verdeling vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Aantal transacties per segment in 2015    Aantal transacties per grootteklasse in 2015 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research            Bron: Strijbosch Thunnissen Research 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de branchering van de transacties zijn geen grote verschuivingen. Wel is het aandeel Kleding & Mode licht gekrompen ten 

opzichte van de voorgaande jaren. Arnhem had in het verleden, ten opzichte van andere steden, een groter aandeel winkels in de 

sector Kleding & Mode. Er was sprake van enige overcapaciteit. Het kleinere aandeel van deze sector in de transacties het 

afgelopen jaar zien wij derhalve als een gezonde ontwikkeling voor de branchemix van de binnenstad.   

Het aandeel horeca is, net als vorig jaar, groter dan het langjarig gemiddelde.  De horeca sector herstelt sneller dan retail en maakt 

een professionaliseringsslag door, kijkend naar nieuwe concepten en formules. Daarnaast is de verwachting dat horeca een 

belangrijker onderdeel gaat uitmaken van winkelgebieden. Hier gaan wij ook bij de toekomstverwachting nader op in. 

Branchering transacties 2015   

Bron: Strijbosch Thunnissen Research   
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In 2014 zagen we dat een groot deel van de transacties zelfstandig ondernemers betrof. In 2015 zet deze trend door. Daarnaast is 

opvallend dat zo’n 78% van de winkeltransacties een nieuwe winkel betreft, dus geen verplaatsing van een bestaande winkel. Dit 

betekent dat het winkelbestand in hoog tempo vernieuwt. 

Opvallend is dat er in verhouding door de winkelketens minder nieuwe winkels worden geopend dan bij de zelfstandig 

ondernemers. De conclusie is dat de transacties van winkelketens relatief vaker verplaatsingen van bestaande winkels zijn. 

Nieuwe winkels vs. verplaatsingen 2015     Aantal transacties per type huurder 2015   

Bron: Strijbosch Thunnissen Research      Bron: Strijbosch Thunnissen Research         
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Conclusies  

Door de toename van e-commerce, de economische crisis van de voorgaande jaren en de vergrijzing van de bevolking, verandert 

het consumentengedrag enorm. Tot nu toe leidt dit, landelijk gezien, tot de volgende ontwikkelingen: 

- het sneller verdwijnen van ‘traditionele’ formules zonder sterke internet tak, met name in de middensegment in de mode; 

- vanwege het veranderende winkellandschap zijn veel retailers bezig met het optimaliseren van hun winkelportfolio, 

onderzoeken van relocatie mogelijkheden en huuronderhandelingen van bestaande locaties. Zij zijn op dit moment niet 

bezig met expansie; 

- er zijn een aantal expansieve retailers, die de ‘gaten’ die worden achtergelaten snel opvullen. Voorbeelden van deze 

retailers zijn Zara, Kruidvat, Action, H&M, Rituals en Holland & Barrett (De Tuinen). Opvallend is dat veel van deze 

partijen actief zijn in het segment “Persoonlijke Verzorging”. De expansie van de mode retailers betreft met name partijen 

in het lage tot midden segment en zogenaamde ‘fast fashion’ partijen, die een snel afwisselend assortiment voeren. Deze 

partijen hebben over het algemeen ook het internet omarmd en voeren succesvol de ‘omnichannel’ strategie; 

- toename van horeca en ‘leisure’ in de binnensteden. 

Specifiek voor Arnhem zien wij vooralsnog geen verdere toename van de leegstand. De verwachting is wel dat er de komende tijd 

nog een aantal retailers in moeilijkheden zullen komen, waardoor de leegstand op korte termijn nog iets toe kan nemen, met name 

op C-locaties. 

Verder zien wij een snelle verversing van het winkelbestand, waarbij de zelfstandig ondernemers verantwoordelijk zijn voor veel 

nieuwe invullingen. De nieuwe invullingen bestaan in toenemende mate uit horeca en leisure. 

 

Toekomstverwachting  

Vanwege e-commerce is er geen sprake meer van de binnenstad in ‘moeten’ om aankopen te doen. Er zullen daarom andere 

beweegredenen moeten ontstaan om mensen naar de binnenstad te trekken.   

Wij krijgen in de binnenstad steeds meer te maken met recreatief winkelen, waarbij de consument verleid wil worden door de mix 

van functies in de vorm van winkels, horeca, cultuur en leisure. Horeca gaat naar verwachting een steeds groter onderdeel 

uitmaken van een winkelgebied. Als wij kijken naar het percentage horeca aanbod in winkelgebieden van andere West-Europese 

steden is er in Nederland nog ruimte om te groeien. De nieuwe aanwinsten in de horeca Stan&Co, Happy Italy en Osteria Vicini 

tonen aan dat er met nieuw aanbod aan horeca, ook een nieuwe vraag wordt gecreëerd. 

Daarnaast zijn er diverse delen van de binnensteden waar de leegstand een aandachtspunt is. Het betreft met name B- en C-

locaties. Voorbeelden hiervan in Arnhem zijn het gebied rondom de Nieuwstad en het Hemelrijk. Voor B-locaties zien wij een deel 

van de oplossing in het doorvoeren van huurprijscorrecties, waardoor winkels weer exploitabel worden. Wij zien dat deze dan 

ingevuld kunnen worden door met name zelfstandige ondernemers. Voor het tweede jaar op rij zijn er immers meer winkels 

verhuurd aan zelfstandig ondernemers dan aan winkelketens. Zelfstandig ondernemers kiezen vaak voor een heel specifiek 

assortiment en een hoog service niveau, een eigen identiteit, creativiteit, betrokkenheid, klantgerichtheid en een persoonlijke 

benadering. Met deze aspecten zijn er zeker toekomstkansen voor zelfstandige ondernemers. 

Voor veel C-locaties ligt, vanwege de macro-economische ontwikkelingen, een traditionele winkelfunctie in de toekomst minder 

voor de hand.  

Oplossingen voor dergelijke locaties liggen in bijvoorbeeld een andere functie zoals dienstverlening maar ook wonen.  
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Als het gaat om wonen verandert er veel. In Arnhem woonden in 2012 relatief 

weinig mensen in de binnenstad, namelijk minder dan 5% van de totale 

bevolking. In andere steden in Gelderland was de bevolkingsdichtheid in het 

centrum aanmerkelijk hoger. Zie ook figuur hiernaast. 

In de afgelopen 3 jaar zijn er veel winkels en kantoren omgebouwd naar een 

woonfunctie. Hierdoor zijn er meer dan 400 wooneenheden bijgekomen in en 

rondom het centrum. Hierdoor neemt de levendigheid in de stad (in avonden) 

toe en verbetert de koopkrachttoevloeiing.  Met de ontwikkelingen in de 

Zuidelijke binnenstad zal het aantal bewoners van de binnenstad verder 

toenemen.  

Daarnaast zou voor enkele locaties gedacht kunnen worden aan het (weer) 

auto bereikbaar maken, waardoor andere functies mogelijk worden. Arnhem 

heeft op dit moment in het centrum bijzonder weinig winkels die met de auto 

bereikbaar zijn.  

Kortom: de binnenstad verandert in hoog tempo van een verkoopkanaal naar een belevingsgebied. Onze verwachting is dat de 

binnenstad over een paar jaar een stuk leuker en diverser is geworden door een mix aan spraakmakende functies .  

 

 

Contactinformatie 

Voor meer informatie over deze rapportage of over de retailmarkt in de regio Groot Arnhem kunt u contact opnemen met: 

 

        

Chris Lanting    Peter van Yren 

lanting@s-t.nl    vanyren@s-t.nl 

06 – 30 40 43 80    06 – 83 16 33 93 

 

 

 

 

  

Bevolkingsdichtheid in centrum in 2012 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Onderzoeksgebied 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoeksgebied betreft het winkelgebied in de binnenstad van Arnhem, zoals op bovenstaande kaart aangegeven. Het 

betrof op 1 januari van dit jaar 594 winkels met een totale oppervlakte van ruim 120.000 m². 

 

Definities 

Bezoekers 
Bezoekers zijn het totaal aantal mensen dat de binnenstad op een bepaalde dag bezoekt.  
 
Passanten 
Passanten zijn het aantal mensen dat in een bepaald tijdvak langs een winkel loopt. Personen die heen en weer lopen worden dus 
meerdere keren geteld. 
 
WVO 
Winkel Vloer Oppervlakte. De verkoopoppervlakte van de betreffende winkel. 
 
Passantenklasse 
Het aantal passanten bepaalt de klasse van een deel van het winkelgebied. De klassen zijn ingedeeld in de categorieën A1, A2, 
B1, B2 en C. Hierin komen in het A-gebied de meeste passanten en in C de minste passanten. 
 
Verkooppunten 
Een pand waarin een winkel gevestigd zou kunnen worden. 
 
Winkelvoorraad 
Het totaal aan winkels op een gegeven moment in een bepaald gebied. 
 
Winkelaanbod 
Te huur staande verkooppunten. 
 
Branchering 
Het winkelbestand is onderverdeeld in branches zoals aangegeven in tabel 5.  
 
Keten 
Een winkelbedrijf met meer dan 4 vestigingen. 
 
Zelfstandige ondernemer 
Een ondernemer is een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van 
arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden.  
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Verantwoording 

De gegevens die zijn gebruikt voor deze rapportage zijn onder andere afkomstig uit de Strijbosch Thunnissen research database, 

NVM database, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), CBS en diverse openbare bronnen. Ondanks het gebruik van al 

deze bronnen, is een 100% volledigheid en betrouwbaarheid niet te garanderen.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

ten aanzien van de gepresenteerde informatie. 


