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De kranten staan er bol van, op televisie is het regelmatig een nieuwsitem. Het kan niemand 

ontgaan zijn dat de detailhandel de laatste tijd een veel besproken onderwerp is. 

 

Een van de belangrijkste sectoren van onze economie is volop in beweging. Enerzijds is dit 

een logisch gevolg van een branche die continue in ontwikkeling is. Anderzijds wordt dit 

versterkt door teruglopende consumentenbestedingen in combinatie met ander koopgedrag. 

 

In de Retailscan Arnhem 2013 hebben wij zoals ieder jaar de markt van winkelvastgoed in 

Arnhem voor u in kaart gebracht op het gebied van aanbod, transacties en leegstand. 

Daarnaast beschrijven wij de ontwikkeling op straatniveau.  

 

Tot slot geven wij u inzicht in trends en ontwikkelingen die wij in de markt waarnemen en 

spreken wij een verwachting uit voor het komende jaar. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens Strijbosch Thunnissen Research 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacco Vogelaar 

Chris Lanting 
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Binnenstad Arnhem in cijfers 
2.1 Samenstelling winkelbestand 

 

2.1.1 Winkelbestand in onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied voor deze Retailscan telde op 1 januari van dit jaar 585 winkels. Met 

een totaal winkelvloeroppervlakte van 124.397m
2
 is het onderzoeksgebied afgebakend zoals 

te zien is in figuur 1.  

 

 

Figuur 1: Onderzoeksgebied Retailscan Arnhem 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

2.1.2 Winkelbestand naar passanten 

De Retailscan Arnhem 2013 baseert zich op data van Locatus en Stichting 

Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) aangevuld en bewerkt met toegepast onderzoek en 

cijfers van Strijbosch Thunnissen Research. De data van Locatus bevat o.a. 

passantentellingen welke tweemaal per jaar worden uitgevoerd. Na bewerking geven deze 

een druktebeeld weer van een gemiddelde zaterdag in het jaar. De tellingen geven de 

onderstaande passantenaantallen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Indeling passantenklassen in Arnhem o.b.v. passantenaantallen 2012 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research /Locatus 

 

 

Passantenklasse Passantenaantallen 

A1 29.000 – 41.000 

A2 17.000 – 29.000 

B1 10.000 – 17.000 

B2 4.000 – 10.000 

C < 4.000 
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Figuur 2.1: Aantal winkels in onderzoeksgebied per 

passantenklasse op 1-1-2013. 

Figuur 2.2: Aantal m
2
 winkeloppervlakte per 

passantenklasse op 1-1-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research /Locatus 

 

Het aantal passanten bepaalt welke kwalificatie een locatie meekrijgt. Veruit de meeste 

winkels zijn te vinden op de zogenaamde B2- en C-locaties. Ten opzichte van vorig jaar is er 

een (minimale) verschuiving geweest van het aantal winkels met een B2-kwalificatie naar een 

C-kwalificatie. In 2011 zagen wij ook een dergelijke verschuiving. Zo is Grote Oord door een 

toenemend aantal passanten tot het A1-winkelgebied gaan behoren. Tegelijkertijd heeft een 

gedeelte van het B1-gebied door een afnemend aantal passanten de kwalificatie B2 gekregen. 

Er ontstaat derhalve een tweedeling in het winkelbestand; Alles wat goed is wordt beter, en 

alles wat minder goed is wordt minder.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Aantal winkels per passantenklasse 2010 t/m 2012.  

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Figuur 4: Aantal passanten per klasse 2008 t/m 2012.  

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Figuur 3 bevestigt dat er een tweedeling ontstaat tussen de hoofdwinkelstraten en de 

aanloopstraten. Het aantal winkels op B2-locaties is in 2011 toegenomen. Tegelijkertijd is het 

aantal winkels op A1-locaties in hetzelfde jaar eveneens toegenomen. Uit figuur 4 blijkt dat 

over de periode 2008-2013 het aantal passanten in alle passantenklassen is afgenomen. Van 

alle passantenklassen neemt B1 absoluut gezien het meeste af, van maximaal 20.000 

passanten in 2008 naar maximaal 17.000 passanten in 2012.  
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2.1.3 Winkelbestand naar branche 

 
Figuur 5: Onderverdeling branches binnenstad Arnhem naar passantenklasse op 01-01-2013 op basis van 

winkelvloeroppervlakte. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Bovenstaande figuur toont de branchering van de Arnhemse binnenstad. Schoenen, kleding 

en modeaccessoires zijn voornamelijk vertegenwoordigd op A-locaties. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit het feit dat meer dan 60% van alle ‘Schoeisel en Lederwaren’ -winkels in het A-gebied te 

vinden zijn.  
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Figuur 6: Aantal winkels per branche 2010 t/m 2012. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

In vergelijking met de voorgaande jaren zien wij een afname van het aantal winkels in de 

branche Confectie en Textiel. Een toename van het aantal winkels zien wij in de branches 

Vrijetijdsbesteding, Persoonlijke verzorging en Daghoreca. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt door de opkomst van beautysalons en telefoonwinkels. De branche 

Dienstverlening is op C-locaties bovengemiddeld vertegenwoordigd. Dit is te verklaren doordat 

op veel C-locaties er minder sprake is van detailhandel en meer van kantoor met baliefunctie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Percentage vloeroppervlakte per branche op 01-01-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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De Arnhemse winkelmarkt 

3.1 Aanbod 

 

Het aantal winkels dat te huur werd aangeboden op 1 januari 2013 is in vergelijking met de 

voorgaande jaren gestegen. Dit aanbodpercentage is in het afgelopen jaar gestegen van 9,3% 

naar  11,6%. Ter vergelijking: per 1 januari 2012 steeg het aanbodpercentage van 9% naar 

9,3%. Van de 585 aanwezige winkels in het onderzoeksgebied werden per 1 januari van dit 

jaar 68 winkels te huur aangeboden. De toename in het aanbod wordt met name veroorzaakt 

door het groeiende aantal te huur aangeboden winkels in het B-segment.  

 

Passantenklasse Aanbod per 1 januari 
2013 

Te huur staand 
winkelvloeroppervlakte 

% te huur van totale aantal 
winkels per passantenklasse

 

A1 1 502 1,4% 

A2 5 631 11,6% 

B1 12 2553 10,9% 

B2 13 1478 8,3% 

C 37 4320 18,3% 

Totaal 68 9484 11,6% 

 

Tabel 2: Aanbod naar passantenklasse per 01-01-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Het aanbod op de B1-locaties is op 1 januari 2013 bijna twee keer zo groot als op 1 januari 

2012. Deze toename van het aanbod hebben wij ook waargenomen op de C-locaties. Met de 

kanttekening dat de toename op C-locaties zich veel minder snel heeft ontwikkeld dan de 

recentelijke toename op B1-locaties. De toename van het aanbod op B1-locaties wordt 

veroorzaakt doordat er veel nieuw aanbod bijkomt dat beduidend minder snel dan voorheen 

wordt wederverhuurd. Waar er voorheen binnen enkele maanden een opvolgende huurder 

werd gevonden, duurt het nu veel langer doordat het aantal nieuwe huurders voor dergelijke 

locaties snel aan het afnemen is. Ook hierin zien wij de tweedeling uit het vorige hoofdstuk 

naar voren komen. Het B1-winkelgebied zit tussen wal en schip. Dat komt enerzijds doordat 

het A1-gebied populair blijft vanwege de stabiele passantenaantallen, en anderzijds door de 

significante huurprijscorrecties op C-locaties. De zelfstandige ondernemers op de B1-locaties 

zijn door beperkte middelen moeilijker in staat om mee te gaan met de huidige (online) trends. 
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Figuur 8: Percentage te huur staande winkelpanden per passantenklasse 2010 t/m 2012. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Bovenstaand figuur bevestigt het beeld dat dit jaar voor het eerst aanzienlijk meer winkels op 

B1-locaties te huur worden aangeboden. Het aanbod van winkels op A1-locaties is ten 

opzichte een jaar geleden afgenomen van 4% naar 1,4%.  

 

 

Figuur 9: Absoluut aantal m2 aanbod per passantenklasse 2010 t/m 2012 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Figuur 9 geeft een forse toename in het aanbod winkelvloeroppervlakte op B1-locaties weer. 

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat twee grote winkelpanden op de Weverstraat 

(voormalige dansacademie) en de Bakkerstraat (Hout-Brox) aan het aanbod zijn toegevoegd. 
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3.2 Transacties 

 

Het aantal transacties is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. In 2011 werden voor 34 

winkels nieuwe huurders gecontracteerd, in 2012 werden er voor 59 winkels nieuwe 

huurovereenkomsten gesloten. 1 op de 10 winkelpanden heeft in 2012 een nieuwe huurder 

gekregen. Een enorme toename die voornamelijk plaats vond op de C-locaties, waar 25 

nieuwe huurders zich vestigden.  

 

Passantenklasse Aantal transacties m2 transactie % van totaal aantal 
winkels per klasse 

A1 6 1.110 8% 

A2 4 391 9% 

B1 9 966 8% 

B2 15 1.571 9% 

C 25 2.918 12% 

Totaal 59 6.956 10% 

 

Tabel 3: Transacties naar passantenklasse per 01-01-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research  

 

 

Figuur 10: Aantal transacties per passantenklasse 2010 t/m 2012 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

De toename van het aantal transacties wordt onder andere veroorzaakt doordat de 

huurprijzen op C-locaties aanzienlijk zijn afgenomen. Dit gegeven, tezamen met in crisistijd 

toenemend ondernemerschap, maakt dat op C-locaties veel transacties hebben 

plaatsgevonden. De tendens is dat steeds meer winkels op C-locaties worden ingevuld door 

uiteenlopende vormen van dienstverlening.  
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Figuur 11: Aantal nieuwe huurders per branche in 2012. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 
De meeste nieuwe huurders bevinden zich in de branche Confectie en Textiel en 

Vrijetijdsbesteding. Onder laatstgenoemde groep is voornamelijk het aantal telefoonwinkels 

opvallend. 
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3.3 Leegstand 

 

Een jaar geleden stonden 48 winkels in het onderzoeksgebied leeg. Dat aantal is in het 

afgelopen jaar toegenomen met één winkel waardoor het leegstandspercentage op 1 januari 

2013 uitkomt op 8,4%. Dit is een toename van 0,1% ten opzichte van 1 januari 2012.  

Het landelijke beeld dat de leegstand in de binnenstad slechts gering toeneemt wordt ook in 

Arnhem bevestigd. De stabilisering van de leegstand wordt veroorzaakt door het hoge 

transactieniveau op de C-locaties. Een kanttekening dient echter geplaatst te worden; het 

groeiende aanbod op B-locaties kan bij het uitblijven van nieuwe huurders voor een toename 

zorgen van de leegstand in de komende jaren. 

Het winkelvloeroppervlakte dat leeg stond is in het afgelopen jaar toegenomen. Op 1 januari 

2012 stond ongeveer 6.800m
2
 leeg, dit jaar meer dan 8500m

2
. Dat is een stijging van 

ongeveer 20%, welke grotendeels voor rekening komt van de locatie van de voormalige 

Harense Smid aan de Nieuwstraat. Ten tijde van het schrijven van deze Retailscan is bekend 

geworden dat Action het pand zal gaan betrekken. 

 

Passantenklasse Absolute 
leegstand 

Leeg 
winkelvloeroppervlakte 

% van totaal aantal 
winkels per klasse 

A1 0 0 0% 

A2 1 145 2,3% 

B1 7 1.463 6,4% 

B2 10 1.267 6,4% 

C 31 5.652 15,3% 

Totaal 49 8.527 8,4% 

 

Tabel 4: Leegstand naar passantenklasse per 01-01-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research  

 

 

 

 

Figuur 12: Absolute leegstand per passantenklasse 2010 t/m 2012. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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31 van de in totaal 49 leegstaande winkels in het onderzoeksgebied bevinden zich in het C-

segment. Van deze 31 winkels staan 19 al meer dan een jaar leeg. Op B2-locaties staan 3 

winkels al meer dan een jaar leeg. Hiermee wordt aangetoond dat de langdurige leegstand 

ook zichtbaar wordt op B-locaties. Het overgrote deel van de langdurige leegstand is terug te 

vinden op het Gele Rijdersplein, de Looierstraat en de Jansbinnensingel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Leegstandspercentage in verhouding tot totale aantal winkels 2010 t/m 2012. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

 

 

Figuur 14: Aantal m
2
 leegstaand winkelvloeroppervlakte 01-01-2011 t/m 01-01-2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Ontwikkelingen 
 

4.1 Ontwikkelingen per straat of gebied 

Vijzelstraat  

De Vijzelstraat behoort tot het Top A1 winkelgebied van de binnenstad. Het is en blijft een 

gewilde plek voor de nationale en internationale retailer. Met de komst van Berschka in de 

voormalige winkel van Forecast en de vestiging van G-Star in het voormalige Hendriksen 

pand, is de leegstand op A1 geheel opgelost. 

 

Ketelstraat 

De Ketelstraat heeft aan het imago van één van de beste winkelstraten in Oost-Nederland het 

afgelopen jaar niets ingeleverd. Het is en blijft een zeer populaire winkellocatie in Arnhem. 

Ook hier vestigen nationale en internationale retailers zich nog graag. Afgelopen jaar hebben 

o.a. KPN en Only zich als nieuwe huurders in de Ketelstraat gevestigd. 

 

Bakkerstraat 

De Bakkerstraat staat bekend om het ruime aanbod in het midden en hoge segment mode. In 

toenemende mate zien wij dat de filiaalbedrijven alleen hun vizier richten op het noordelijke 

deel van de straat. Dat betekent in de praktijk dat voor het zuidelijke deel van de straat, 

globaal gezien vanaf de Bentinckstraat, een belangrijke doelgroep wegvalt. De Bakkerstraat 

heeft het afgelopen jaar diverse nieuwe huurders mogen verwelkomen. Voorbeelden hiervan 

zijn Scotch & Soda, OSKA en Gents. 

 

Koningstraat 

De Koningstraat laat over 2012 een geheel ander beeld zien dan 2011. Er hebben zich in 

2012 ten opzichte van het jaar er voor weinig mutaties voorgedaan. Een belangrijke 

toekomstige ontwikkeling voor de Koningstraat is het vertrek van de Bibliotheek in de tweede 

helft van 2013. Op dit moment worden onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden die dit 

gebouw te bieden heeft. Ook wordt in kaart gebracht welke aanpassingen en veranderingen er 

noodzakelijk zijn om dit gebouw een nieuwe invulling te geven.  

     

Roggestraat  

De Roggestraat vormt samen met de Jansstraat de belangrijkste entree tot het 

kernwinkelgebied. In de Roggestraat zien wij het huuraanbod in 2012 aanzienlijk toenemen. 

Waar op 1 januari 2012 slechts één winkel te huur werd aangeboden, stonden er op 1 januari 

van dit jaar 3 winkels te huur in de Roggestraat. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar diverse 

transacties geweest; Albert Heijn To Go in de voormalige winkel van Avance Schoenen, 

Farly’s in de voormalige winkel van Tango Schoenen en Guess in een afgesplitst deel van 

Tommy Hilfiger. Wij constateren dat de huurprijzen in de Roggestraat onder druk staan. 
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Kortestraat  

De Kortestraat is één van de straten met een hoog leegstandspercentage. Het is een straat 

die erg onderhevig is aan de conjuncturele beweging. Naar verwachting gaan het 

Kenniscluster (huisvesting voor o.a. de Bibliotheek, Kunstbedrijf Arnhem, Volksuniversiteit en 

grootschalige horeca) en de vestiging van Holiday Inn de straat voorzien van meer traffic.  

 

Jansstraat 

Zoals gezegd is de Jansstraat is een van de entreestraten naar het A1-winkelgebied. In het 

afgelopen jaar zijn er veel mutaties geweest in de Jansstraat. Zo zijn Livera en BelCompany 

als huurder vertrokken en zijn Free Record shop en Street One voornemens te gaan 

vertrekken. Voor de winkels van BelCompany en Street One zijn nieuwe huurders 

gecontracteerd. Ook heeft de sluiting van het tijdelijke station invloed op de passantenstroom 

in de Jansstraat. Waar de Jansstraat in het verleden weinig leegstand kende, was hier 

afgelopen jaar voor het eerst zichtbare leegstand. 

 

Grote Oord 

Grote Oord vormt een belangrijke schakel in de centrale looproute door de binnenstad. De 

straat, gelegen tussen de Jansstraat en de Vijzelstraat, sluit mede door de grote retailers die 

er nu gevestigd zijn goed aan bij het top A1 winkelgebied. In 2012 is Grote Oord stabiel 

gebleven wat betreft winkeliers, als enige mutatie is Sneakers in het pand van Australian 

gekomen. 

 

Rijnstraat  

De Rijnstraat bevestigt het beeld dat op B-locaties het aanbod is toegenomen. Desondanks 

heeft de straat afgelopen jaar 8 nieuwe huurders mogen verwelkomen, waarvan er twee 

helaas voor het eind van het jaar alweer vertrokken zijn. De openstelling van de 

parkeerfaciliteiten op de blauwe golven maakt dat het druktebeeld is verbeterd ten opzichte 

van twee jaar geleden. 

 

Weverstraat 

Door de komst van de Burger King wordt het druktebeeld in het eerste deel van de 

Weverstraat positief beïnvloed. Een positieve ontwikkeling voor de Weverstraat zou zijn dat de 

voormalige dansacademie snel nieuwe huurders krijgt. Een deel van dit gebouw leent zich 

uitermate goed voor een horecagelegenheid met terras. Welke hiermee een belangrijk 

bezoekersmotief voor deze straat kan worden.  

 

Stegengebied  

Het stegengebied is onder de exploitanten van speciaalzaken en ambachtszaken nog steeds 

populair als vestigingsplaats. Ook de aanwezigheid van horeca met terrassen draagt bij aan 

de sfeer en uitstraling van dit deel van de stad en zorgt tevens voor een langere verblijfsduur. 
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Musiskwartier 

De marketingcommunicatiecampagnes, evenementen, verlichting en signing werpen haar 

vruchten af voor het Musiskwartier. Mede door deze commerciële uitingen blijven de 

bezoekersaantallen op peil. Ten tijde van het schrijven van deze Retailscan wordt gesproken 

met een horecaexploitant die zich wil vestigen op het Brouwersplein. 

 

Gele Rijdersplein e.o.  

Het Gele Rijdersplein, de Looierstraat en de Jansbinnensingel kampen met langdurige 

leegstand en een hoog aanbod percentage. Deze situatie doet zich al voor sinds Strijbosch 

Thunnissen Research dit in 2010 voor het eerst in kaart heeft gebracht. Sinds het eerste 

onderzoek uit 2010 heeft dit gebied een structureel leegstandspercentage van circa 30%. De 

helft hiervan staat al meer dan twee jaar leeg. In 2012 zijn er in het gebied 8 nieuwe huurders 

gecontracteerd. Dit zijn o.a. taleninstituut Fernandez, Domino’s Pizza, Vitesse Shop en de IQ 

kunstuitleen. Vanuit diverse marktpartijen en overheden zijn er onlangs een aantal initiatieven 

geweest om het gebied aantrekkelijker te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Spaanse 

markthal (Gele Rijdersplein) en de terugbouw van de voormalige HBS op de plek van de AKU 

fontein. Daarnaast is het voormalige gebouw van ABN-Amro verkocht aan een investeerder. 

Deze is momenteel bezig met een hotelontwikkeling en is hiervoor op zoek naar een 

exploitant. 

 

4.2 Arnhem in relatie tot landelijke trends 

Toename Brandstores 

De fabrikant kiest er in toenemende mate voor om eigen winkels te openen. Hiermee behoudt 

de fabrikant meer grip op de afzet en blijft de marge in stand. Bijkomstig voordeel is de betere 

zichtbaarheid van het merk en grotere merkbeleving. Voorbeelden van nieuw gevestigde 

brandstores zijn Guess, OSKA, G-Star en Scotch&Soda. 

 

Retailers op A1 willen grotere winkels 

De schaalvergroting in de Retail zet steeds verder door. Waar voorheen 120m
2
 winkelruimte 

een courant metrage was, verschuift dat nu naar 250m
2
 of meer. De retailer voert namelijk 

een steeds dieper assortiment, dat verklaart de vraag naar grotere winkels.  

 

Alternatieve invulling winkelruimte  

De randen van het winkelgebied kampen met het hoogste leegstandspercentage. Een reden 

om te kijken naar een alternatieve invulling op deze plekken. Op B2-locaties vestigen zich in 

plaats van winkels steeds meer dienstverlenende bedrijven (Shoots and more op Nieuwstad 

19 en BeatySmart op Klarestraat 14). Door de daling van de huurprijzen wordt op C-locaties 

winkelruimte zelfs getransformeerd tot kantoor. Zo is in Arnhem het voormalige pand van 

Meddens aan de Jansbinnensingel 26 binnenkort in gebruik als kantoor. 
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Horeca in winkelgebied 

Het centrale winkelgebied van Arnhem is in de afgelopen jaren verrijkt met verschillende 

horecagelegenheden. De horeca geeft de winkelstraten meer kleur en diversiteit. Daarnaast 

zorgt het voor een verlenging van de verblijfsduur van de consument in de stad. In Arnhem 

zien wij de laatste jaren steeds meer vernieuwende horeca terug in de winkelstraat en niet op 

de geëigende horecalocaties. Voorbeelden hiervan zijnde komst van Doppio Espresso aan de 

Koningsstraat en Graave op Kleine Oord. 

 

Optimalisatie winkelbestand 

Retailers met meerdere vestigingen in de binnenstad kijken kritisch naar hun rendement op de 

exploitatie. Indien een exploitatie van één of meer van de winkels niet of niet voldoende 

rendabel meer is gaat deze retailer optimaliseren. Optimalisatie kan inhouden dat een retailer 

besluit om één van de drie winkels af te stoten. De formule Pro Sport had tot voor kort drie 

winkels in de binnenstad, heeft er één afgestoten en heeft één van de twee overgebleven 

vestigingen te huur staan. 

 

Schoenenbranche staat onder druk 

In het afgelopen jaar hebben verschillende schoenenwinkels hun deuren gesloten. 

Voorbeelden hiervan in Arnhem zijn het faillissement en vertrek van Shoe Outlet, Tango en 

House of Shoes. 

 

Kortere huurcontracten op de B- en C-locaties 

Huurders op B- en C-locaties kunnen een huurtermijn van 5 jaar steeds minder makkelijk 

overzien. Steeds vaker wordt er onderhandeld over de duur van het huurcontract en 

overeenstemming bereikt over een huurperiode van bijvoorbeeld 2 of 3 jaar in tegenstelling tot 

de gebruikelijke 5 jaar. 
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4.3 Arnhemse initiatieven 

Het nieuwe winkelen 

Het nieuwe winkelen is een landelijk project dat kijkt naar de mogelijkheden om antwoord te 

geven op veranderd consumentengedrag. Het internet en de constante beschikbaarheid van 

internet op smartphones biedt een enorme kans voor de retailer om in contact te komen met 

de consument. Mede hierdoor verandert de traditionele Retail van pushkanaal naar pull. Ook 

de binnenstad van Arnhem omarmt dit initiatief. Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem 

(SBA) neemt hierin het voortouw.  

   

De Arnhem App 

De Arnhem App biedt informatie over alle bedrijven die in de Arnhemse binnenstad actief zijn. 

De bedrijven presenteren zichzelf met een eigen pagina in deze applicatie met 

adresgegevens, openingstijden en een link naar de website. De consument kan in deze 

applicatie per winkelbranche een passend aanbod vinden. Tevens staat er een overzicht in 

van actuele evenementen in Arnhem. De toeristische bezienswaardigheden in de applicatie 

vertellen over de rijke historie van Arnhem. Door de GPS-sturing is het gemakkelijk om de 

bezienswaardigheden en winkels te vinden tijdens een bezoek aan de stad. 

 

Vitale binnenstad 

De gemeente Arnhem, in samenwerking met haar partners SBA, CCA (Winkeliersvereniging) 

en KHN (Koninklijke Horeca Nederland), onderschrijft dat de binnenstad een belangrijke motor 

is van de lokale economie. Deze partijen hebben zich ten doel gesteld de Arnhemse 

binnenstad vitaal te houden. Met initiatieven als gratis parkeren op een koopzondag, het 

invullen van leegstaande panden en het organiseren van ondernemersavonden moet de 

Arnhemse binnenstad op de kaart blijven als dé binnenstad van Oost-Nederland.  
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Conclusies 
 

De uitkomsten van het rapport hebben wij onderstaand voor u samengevat: 

- Forse toename aanbod B-locaties 

- Afname aanbod A1-locaties 

- Stijging transacties op C-locaties 

- Stabilisatie leegstand 

- Tweedeling winkelgebied 

- Huurprijzen onder druk 
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Verwachtingen voor 2013 
 

De sterke toename van het aantal winkeltransacties in 2012 is een restant van de 

economische crisis. Deze tegengestelde beweging wordt veroorzaakt doordat de huurprijzen 

op met name de C-locaties zijn gedaald waardoor nieuwe huurders zich op deze locaties 

konden vestigen. De conclusie is dat er op C-locaties sprake is van prijselasticiteit. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de kantorenmarkt waar prijsverlagingen niet altijd zorgt voor  

nieuwe huurders. 

 

Wij verwachten, bij een toename van het aanbod op B-locaties en het uitblijven van nieuwe 

huurders voor dit aanbod, een oplopende leegstand. Als gevolg hiervan zullen de huurprijzen 

op deze locaties gaan dalen. Dit zal een nieuw evenwicht moeten gaan vormen in vraag en 

aanbod van winkelruimte. 

 

In tegenstelling tot het B- en C-winkelgebied heeft het A1-winkelgebied geen gebrek aan 

nieuwe huurders. Mochten er A1-locaties beschikbaar komen, dan zijn er, ondanks het 

kleinere aantal expansieve retailers, voldoende partijen die een winkel willen huren. Het A2-

winkelgebied ontwikkelt zich daarentegen minder positief. Op deze locaties is sprake van een 

toenemend aanbod en een afnemende vraag. Dit wordt veroorzaakt doordat de nog 

expansieve retailer geen enkele concessie wil doen ten aanzien van de vestigingslocatie en 

alleen maar genoegen neemt met een winkel die volledig aan de eisen voldoet. 

 

De verwachting is dat het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen 

nauwelijks zullen herstellen waardoor de retailer een lastig jaar tegemoet gaat. Als gevolg 

hiervan zullen dit jaar helaas ook weer winkels genoodzaakt worden hun deuren te sluiten.  
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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. (pagina 23) 
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Branche Uitleg 

Daghoreca Lunchroom, café, fastfoodrestaurants. 

Warenhuizen Winkels met meer dan 6 verschillende 

artikelgroepen. 

Woninginrichting Meubelzaken, slaapkamerspeciaalzaken  

Vrijetijdsbesteding Sportzaken, boekenwinkels, cadeaushops, 

telefoonwinkels 

Voedings- en 

genotsmiddelen 

Bakkerij, tabak, chocolaterie 

Schoeisel en Lederwaren Schoenenwinkels. 

Persoonlijke verzorging Kapper, drogisterij, opticien/audicien. 

Modeaccessoires Juwelier, bruidsmode. 

Leegstand  

Huishoudelijke en luxe 

artikelen 

Computerwinkel, Hi-Fi winkel, winkel voor 

huishoudelijke artikelen. 

Dienstverlening Reisbureau, bank, uitzendbureau, makelaardij, 

goudhandel. 

Confectie en textiel Dames- en herenmodezaken 

 
Tabel 5: Toelichting brancheverdeling. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 
 


