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Langzaamaan komen de eerste berichten naar buiten met indicaties voor een voorzichtig 

economisch herstel. Marco economisch, o.a. op de aandelenmarkten is dit al zichtbaar. Op de 

retailmarkt was in de tweede helft van 2013 reeds sprake van voorzichtige toename van het 

consumentenvertrouwen en een lichte stijging van de consumentenbestedingen. 

 

Desondanks gaat 2013 de boeken in als een jaar waarin voor het derde achtereenvolgende 

jaar omzetdalingen werden genoteerd. Dit heeft er toe geleid dat meerdere gerenommeerde 

winkelbedrijven in uiteenlopende branches noodgedwongen haar deuren hebben moeten 

sluiten.  

 

In de Retailscan Arnhem 2014 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 587 winkels. Met 

een totaal winkelvloeroppervlakte van 124.537 m
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 2014 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 jaarlijks worden uitgevoerd. Na bewerking geven deze een 

druktebeeld weer van een gemiddelde zaterdag in het jaar. De meest recente tellingen 

dateren uit mei 2013 en geven de onderstaande passantenaantallen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Indeling passantenklassen in Arnhem o.b.v. passantenaantallen 2013 

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 1-1-2014. 

Figuur 2.2: Aantal m
2
 winkeloppervlakte per 

passantenklasse op 1-1-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research /Locatus 

 

 

 

Figuur 2.2: Aantal passanten naar adres 2008 t/m 2013.  

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Voor het eerst in de Retailscan Arnhem 2014 hebben wij inzichtelijk gemaakt wat het aantal 

passanten is over de periode van 2008-2013 naar adres. Wij hebben volkomen willekeurig per 

straat en passantenklasse adressen geselecteerd. Van deze adressen hebben wij de 

passantentellingen van de jaren 2008 tot en met 2013 met elkaar vergeleken. Dat levert het 

bovenstaande figuur op. Te zien is dat voor alle passantenklassen het jaar 2009 een daling 

van het aantal passanten betekende. Daarnaast kan de conclusie getrokken worden dat 

vrijwel alleen de A-locaties in het jaar 2011 een stijging van passanten aantallen laat zien en 

tegelijkertijd de B- en C locaties een daling. Dit bevestigt het (landelijke) beeld dat er een 

scherpere scheidlijn ontstaat tussen de “prime” locaties en “sub-prime” locaties.  
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     Figuur 3: Aantal winkels per passantenklasse 2010 t/m 2013.  

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

In het onderstaande figuur is te zien dat branchering in de meeste gevallen gekoppeld is aan 

een locatie (lees: passantenklasse). Een goed voorbeeld daarvan is dat dienstverlening en 

huishoudelijke en luxe artikelen (grijs-/bruin-/witgoed) zich met name bevindt op een C-

locatie. Dit zijn winkels of bedrijven waar geplande bezoeken worden afgelegd. Het segment  

modeaccessoires daarentegen moet het veel meer hebben van impuls aankopen zoals dat 

bekend is bij convenience goods. Voor deze bedrijven is het belangrijk op een high traffic 

locatie te zitten.   

 

2.1.3 Winkelbestand naar branche 

 
 

Figuur 5: Onderverdeling branches binnenstad Arnhem naar passantenklasse op 01-01-2014 op basis van 

winkelvloeroppervlakte. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Figuur 6: Aantal winkels per branche 2010 t/m 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

In de bovenstaande afbeelding is te zien dat voor het 3
e
 achtereenvolgende jaar een afname 

van het aantal winkels in de branche Confectie en Textiel en Schoeisel en Lederwaren 

plaatsvindt. In deze branches zijn er de afgelopen jaren veel winkelbedrijven failliet gegaan. 

Een toename van het aantal winkels zien wij in de branches Voedings- en genotsmiddelen en 

Daghoreca.  
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Figuur 7: Percentage vloeroppervlakte per branche op 01-01-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

De diagram hierboven geeft heel duidelijk weer hoe de verdeling van het 

winkelvloeroppervlak in de Arnhemse binnenstad per branche  is. Veruit het grootste 

aandeel, ruim 1/3  van het totale winkelvloeroppervlak, komt voor rekening van  de branche 

Confectie en Textiel. Hierin is Arnhem niet uniek, landelijk ligt dit op een vergelijkbaar 

percentage. Ook uitgedrukt in het totale aantal winkels is deze branche het meest in de 

binnenstad vertegenwoordigd. Van de 587 winkels in de binnenstad zijn er 150 in de 

branche Confectie en Textiel   

 



 
 

 

Retailscan Arnhem 2014
© 

 

9 

De Arnhemse winkelmarkt 

3.1 Aanbod 

 

Het aantal winkels dat te huur werd aangeboden op 1 januari 2014 is in vergelijking met de 

voorgaande jaren licht gestegen. Dit aanbodpercentage is in het afgelopen jaar gestegen van  

11,6% naar 11,9%. Van de 587 aanwezige winkels in het onderzoeksgebied werden per 1 

januari van dit jaar 70 winkels te huur aangeboden. Uitgedrukt in een percentage van het 

totale winkelvloeroppervlak is de stijging groter, van 7,2% op 1 januari 2013 naar 9,4% op 1 

januari 2014.    

 

Passantenklasse Aanbod per 1 januari 
2014 

Te huur staand 
winkelvloeroppervlakte 

% te huur van totale aantal 
winkels per passantenklasse

 

A1 2 240 2,7% 

A2 4 610 9,5% 

B1 12 1955 11,0% 

B2 15 2492 9,6% 

C 37 6451 18,0% 

Totaal 70 11748 11,9% 
 

Tabel 2: Aanbod naar passantenklasse per 01-01-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Dat betekent dat het aantal winkels dat te huur wordt aangeboden nauwelijks gestegen is 

maar er meer winkels te huur worden aangeboden met een groter winkelvloeroppervlak. Als 

wij verder inzoomen op het aanbod zien wij dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal 

winkels met een groot winkelvloeroppervlak op de B2- en C-locaties.  

 

Figuur 8: Percentage te huur staande winkelpanden per passantenklasse 2010 t/m 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 



 
 

 

Retailscan Arnhem 2014
© 

 

10 

 

 

Figuur 8 laat zien dat dit jaar een toegenomen aantal winkels op A1 en B2-locaties te huur 

worden aangeboden. Het aanbod van winkels op A2-locaties is ten opzichte een jaar geleden 

afgenomen van 11,6% naar 9,5%.  
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luut aantal m2 aanbod per passantenklasse 2010 t/m 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Figuur 9 geeft een forse toename in het aanbod winkelvloeroppervlakte op B2- en C-locaties 

weer. Voorbeelden hiervan zijn Hout-Brox op de Bakkerstraat, Scheer & Foppen op de 

Broerenstraat en Auping-Plaza op de Bovenbeekstraat.  
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3.2 Transacties 

 

Het aantal transacties is in 2013 afgenomen ten opzichte van 2012, waarin een recordaantal 

transacties plaats vond. In 2013 werden voor 48 winkels nieuwe huurders gecontracteerd, in 

2012 werden er voor 59 winkels nieuwe huurovereenkomsten gesloten. Opvallend is de 

toename van het aantal transacties op A-locaties en de afname van het aantal transacties op 

de B2- en C-locaties. In 2012 lag het transactieniveau voor winkels op een C-locatie nog op 

25, in 2013 op 16. Dit betekent een afnemende interesse van huurders voor een B2 en C-

locatie.   

 

Passantenklasse Aantal transacties m
2
 transactie % van totaal aantal winkels 

per klasse 

A1 8 11486 10,8% 
A2 2 310 4,8% 
B1 12 1342 11,0% 
B2 10 923 6,4% 
C 16 3352 7,8% 
Totaal 48 17413 8,2% 

 

Tabel 3: Transacties naar passantenklasse per 01-01-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research  

 

 

 

 

Figuur 10: Aantal transacties per passantenklasse 2010 t/m 2013.  

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

De tweedeling in de markt tekent zich in het bovenstaande figuur duidelijk af. De transacties 

worden gedaan op de betere locaties in de stad, overwegend A en een deel op B1. De B2 en 

C locaties laten een behoorlijke afname zien. De retailer die in deze markt met 

(her)huisvesting bezig is kiest overduidelijk voor de betere locatie in de binnenstad.  

 



 
 

 

Retailscan Arnhem 2014
© 

 

12 

 

 

 

 

Figuur 11: Aantal nieuwe huurders per branche in 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

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

Dienstverlening. De laatst genoemde groep heeft zich alleen op B-2 en C-locaties gevestigd. 

Hiermee wordt aangetoond dat dit type locaties in toenemende mate transformeren van 

winkelstraat tot straat met kantoorachtige invullingen waarvoor nauwelijks passanten nodig 

zijn.  
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3.3 Leegstand 

 

Op 1 januari 2014 staan er 56 winkels in het onderzoeksgebied leeg. Ten opzichte van vorig 

jaar is dit een toename van 8 winkels waardoor het leegstandspercentage op 1 januari 2014 

uitkomt op 9,6%. Dit is een toename van 1,2% ten opzichte van 1 januari 2013.  

 

Uitgedrukt in een percentage van het totale winkelvloeroppervlak is de leegstand in het 

onderzoeksgebied gelijk gebleven aan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal 

winkels dat leeg staat is toegenomen maar deze winkels gezamenlijk relatief minder groot 

vloeroppervlak hebben.  

  

Arnhem loopt hiermee in de pas met vergelijkbare andere grote winkelsteden in Nederland. 

 

Het winkelvloeroppervlak dat leeg staat op 1 januari 2014 is nagenoeg gelijk aan het 

oppervlak dat vorig jaar leeg stond.. 

 

Passantenklasse Absolute 
leegstand 

Leeg 
winkelvloeroppervlakte 

% van totaal aantal 
winkels per klasse 

A1 0 0 0,0% 

A2 3 500 7,1% 

B1 8 1182 7,3% 

B2 12 1499 7,7% 

C 33 5417 16,1% 

Totaal 56 8.598 9,6% 

 

Tabel 4: Leegstand naar passantenklasse per 01-01-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research  

 

 

 

Figuur 12: Absolute leegstand per passantenklasse 2010 t/m 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Maar liefst 33 van de in totaal 56 leegstaande winkels in het onderzoeksgebied bevinden zich 

in het C-segment. Voor het eerst dit jaar hebben wij onderzocht hoe langdurig de leegstand op 

C-locaties is. 

 

 

Figuur 13: Aantal jaar leegstand op locatie C-locaties per 1-1-2014 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 

 

Bovenstaand figuur laat zien dat ca. 40% van de leegstand (zijnde 13 winkels) al 3 jaar of 

langer voortduurt. Het overgrote deel van de (langdurige) leegstand is evenals vorig jaar terug 

te vinden op het Gele Rijdersplein, Looierstraat en de Jansbinnensingel. Voor deze locaties is 

een andere invulling dan winkel dan ook het meest voor de hand liggend. De 

bestemmingplanvoorschriften staan naast een gebruik als kantoor ook een functie wonen toe. 

Hier liggen de beste kansen voor een transformatie en derhalve oplossen van langdurige 

leegstand.      

 

 

Figuur 14: Leegstandspercentage in verhouding tot totale aantal winkels 2010 t/m 2013. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Figuur 15: Aantal m
2
 leegstaand winkelvloeroppervlakte 01-01-2011 t/m 01-01-2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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Ontwikkelingen 

 
4.1 Ontwikkelingen per straat of gebied 

Vijzelstraat  

De Vijzelstraat is ook dit jaar onverminderd een Top A1 winkelstraat in de binnenstad. Het 

druktebeeld van de straat behoort tot de beste van Arnhem. Er is per 1 januari 2014 geen 

leegstand en er hebben zich nauwelijks mutaties voorgedaan. De transacties in 2013 blijven 

beperkt tot de vestiging van Bever Sport op de verdieping waar Schoenenreus gevestigd was 

en de komst van WAM Denim, een keten van jeanswinkels uit de randstad, die de winkel van 

Open 32 heeft gehuurd. Bijzonder is de komst van een lokale en zelfstandige ondernemer 

naar de Vijzelstraat. Chris Veenemans van Juwelier Helldorfer heeft zijn kans gegrepen om de 

voormalige winkel van Schaap & Citroen aan te huren.  

 

Ketelstraat 

De Ketelstraat heeft het afgelopen jaar haar grootste huurder zien vetrekken, De Bijenkorf. 

Het vertrek van De Bijenkorf uit Arnhem heeft veel stof doen opwaaien. Al vanaf 1975 werd 

deze winkel gezien als icoon voor de stad. Het is altijd een teleurstelling als een dergelijke 

onderneming de stad verlaat. Daarentegen is spin-off die het vertrek van De Bijenkorf teweeg 

brengt in de retailmarkt groot. Er zijn veel retailers die kansen zien voor een vestiging in 

Arnhem. Enerzijds zijn dit partijen die vertegenwoordigd waren in De Bijenkorf anderzijds zijn 

het partijen die een stuk concurrentie zien wegvallen. Bovendien krijgt Arnhem met de Primark 

er een internationale winkelketen bij.  

 

Bakkerstraat 

De Bakkerstraat staat bekend als de vestigingslocatie voor midden- en hoog segment 

modewinkels. De focus van de  one-brandstores is gericht op het noordelijke deel van de 

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

doelgroep moet worden aangeboord. Dit is een doelgroep die bestaat uit zelfstandige lokale 

ondernemers die met gematigde huurprijzen kansen zien voor het opstarten van een 

exploitatie. Een mooi voorbeeld van de spin-off die het vertrek van De Bijenkorf teweeg brengt 

is de vestiging van een stand alone winkel van Nespresso.  

   

Roggestraat  

Zagen wij voor de Roggestraat het huuraanbod in 2012 aanzienlijk toenemen, in 2013 is 

alweer een belangrijk deel van het huuraanbod ingevuld. Het gaat hierbij om de voormalige 

panden van Invito en Pro Sport. Deze winkels zijn samengevoegd tot één grote winkel en 

verhuurd aan de internationale modeformule Playlife, onderdeel van het Benetton concern.  

Op dit moment worden de huuronderhandelingen afgerond voor de voormalige winkel van 

Free Record Shop/Van Leest. Met deze ontwikkelingen maakt de Roggestraat een zachte 

landing en neemt de aantrekkingskracht op nieuwe huurders weer toe.   
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Koningstraat 

De Koningstraat laat over 2013 een geheel ander beeld zien dan 2012. Er hebben zich in 

2013 ten opzichte van het jaar er voor veel mutaties voorgedaan. Een belangrijke daarvan is 

het vertrek van de Bibliotheek net na de zomer. Ten tijde van het schrijven van dit rapport is 

een definitieve beslissing genomen door de eigenaar van het gebouw om te gaan 

herontwikkelen. De herontwikkeling houdt in dat het casco van het gebouw behouden zal 

blijven en o.a. voorzien zal worden van nieuwe facades. Daarnaast zullen de kelders onder 

het gebouw samengevoegd worden met de Q-Park garage waardoor er meer 

parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Vanaf de start van de bouwactiviteiten in 

augustus/september zal er in een tijdsbestek van ca. 1 jaar een state-of-the-art gebouw 

herrijzen. De bedoeling is dat het gebouw ruimte zal gaan bieden voor horeca, retail en 

kantoorgebruikers.   

 

Kortestraat  

De Kortestraat was één van de straten met een hoog leegstandspercentage. Met de komst 

van het Rozet (Kenniscluster met de Bibliotheek, Kunstbedrijf Arnhem, Volksuniversiteit en 

grootschalige horeca), de opening van Holiday Inn Express, het Feestaardvarken en de 

hoogwaardige inrichting van het openbare gebied ontstaat een nieuwe dynamiek. Dit maakt 

de Kortestraat weer tot een plek waar nieuwe ondernemers op af komen. 

 

Jansstraat 

De Jansstraat is een van de entreestraten naar het A1-winkelgebied. In de afgelopen jaren 

zijn er veel mutaties geweest in de Jansstraat. Door het vertrek van een aantal winkels en het 

uitblijven van nieuwe huurders is er voor het eerst sinds jaren sprake van wat leegstand. De 

Jansstraat heeft in 2013 ook enkele nieuwe huurders kunnen verwelkomen. In de voormalige 

winkel van StreetOne heeft zich Betty Barclay gevestigd. De winkel van BelCompany is 

verhuurd aan Tanqs, een boetiek voor damesmode met meerdere vestigingen in Nederland. 

Op dit moment worden huuronderhandelingen afgerond voor de voormalige winkel van Free 

Record Shop aan de Jansstraat 11.    

 

Grote Oord 

Deze straat, gelegen tussen de Jansstraat en de Vijzelstraat, behoort tot het top A1 

winkelgebied in Arnhem. In 2013 hebben er op Grote Oord geen mutaties plaatsgevonden. 

 

Rijnstraat  

De Rijnstraat profiteert van de parkeerfaciliteiten op de Blauwe Golven en de opening het 

Rozet op de Kortestraat. Deze straat is globaal onder te verdelen in 2 delen. In eerste deel 

van de straat gezien vanaf de Mc Donald’s zijn voornamelijk winkels te vinden die onderdeel 

uitmaken van een keten. Het tweede deel van de straat wordt gedomineerd door zelfstandige 

ondernemers die een eigen formule voeren. Het huuraanbod van de Rijnstraat is in 

vergelijking met voorgaande jaren klein. In de Rijnstraat zijn in 2013 voor 6 winkels nieuwe 

huurders gevonden.     
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Weverstraat 

Hoewel de Weverstraat als B-locatie relatief weinig leegstand heeft is het gebied ter hoogte 

van Hemelrijk en de voormalige dansacademie zorgelijk. Op deze locatie zit de leegstand 

geconcentreerd. De onaantrekkelijke aanblik van het voorterrein van de voormalige 

dansacademie en het uitblijven van huurders maakt dat deze locatie een minder gunstig 

vestigingsklimaat heeft. Er zal gewerkt moeten worden aan de aanleg c.q. herinrichting van 

het voorterrein en het aantrekken van een horecagelegenheid die deze plek op een waardige 

manier kan invullen.  

 

Stegengebied  

Het stegengebied is als tegenhanger van de drukke hoofdwinkelstraten een aantrekkelijk 

gebied om te verblijven. Ook onder de ondernemers van speciaalzaken en ambachtszaken is 

het gebied nog steeds in trek als vestigingsplaats. 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.  

 

Musiskwartier 

De deelnemingen in en ondersteuning van o.a. de Arnhemse Mode Biënnale en AMI 

(Arnhems Mode Initiatief) zorgen voor een betere branding van het Musiskwartier en dat werpt 

haar vruchten af. De bezoekersaantallen  blijven op peil en de internationale retailer 

Imaginarium heeft zich enkele maanden geleden gevestigd in De Gruyterpassage. Voor de 

winkel aan het Brouwersplein 11 vinden afrondende gesprekken plaats met een huurder die 

tevens het terras zal gaan exploiteren. 

 

Gele Rijdersplein e.o.  

Het Gele Rijdersplein, de Looierstraat en de Jansbinnensingel hebben nog steeds te kampen 

met langdurige leegstand en een hoog aanbodpercentage. Diverse initiatieven hebben de 

afgelopen jaren de revue gepasseerd 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. Dit laatste initiatief is erg actueel en haalbaar. Evenals 

het invoeren van flitsparkeren. Hierover zal de gemeente Arnhem nog een beslissing moeten 

nemen. Voor het voormalige gebouw van ABN-AMRO dat verkocht is aan een investeerder 

wordt nog steeds gedacht aan een hotelontwikkeling. De eigenaar is hiervoor in gesprek met 

een exploitant. 
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4.2 Arnhem in relatie tot landelijke trends 

 

Bestaande winkels reloceren 

In toenemende mate zien wij dat veel mutaties in de binnenstad het gevolg zijn van 

verplaatsingen van bestaande winkels. Naar verwachting zal dit jaar een groot deel van de 

mutaties in de stad worden ingegeven door de wens van bestaande partijen om van positie te 

veranderen. Deze beweging gaat twee kanten op: winkels op A-locaties kiezen er voor om 

naar een goede B1 locatie te verhuizen omdat de meerwaarde van veel passanten voor hen 

afneemt. Een voorbeeld hiervan een is Hans Anders die een A2 locatie verruilt voor een B1 

locatie. Daarentegen zijn er ook retailers die juist in deze tijd mogelijkheden zien om op te 

schalen van een B-locatie naar een A-locatie. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van de 

Iam Store (Apple) vanaf de Koningstraat naar de Roggestraat. 

  

Winkelformules verdwijnen  

Veel winkelbedrijven houden hun winkelformule(s) tegen het licht. Zijn ze nog van deze tijd of 

zit de houdbaarheidstermijn er op. Heeft het nog zin te investeren of wordt er gekozen om te 

focussen op minder labels. Wij zien dat er winkelbedrijven zijn die labels uit de markt halen. 

Een voorbeeld is Brova, de moederorganisatie van Purdey, Hout-Brox en Duthler. Brova heeft 

besloten om de Duthler vestigen om te bouwen naar Hout-Brox of te sluiten.   

 

Kleinschalige winkels op A1 verliezen populariteit 

De schaalvergroting in de Retail zet steeds verder door. Hierdoor worden winkels met een  

metrage tot ca. 60 m² minder courant. De reden hiervoor is dat de vloerproductiviteit van een 

winkel met een klein metrage relatief laag is.  

 

Alternatieve invulling winkelruimte op B2 en C-locaties 

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

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

zich in plaats van winkels steeds meer dienstverlenende bedrijven. Ook zijn er al initiatieven 

voor transformatie naar wonen. 

 

     Multichannel winkelen 

Steeds meer retailers omarmen de mogelijkheden van het internet in plaats van het als 

bedreiging te zien. Dit is goed terug te zien in de winkels. Vooral de winkelformules die hun 

winkels hebben verbouwd gaan in het nieuwe winkelconcept werken met een combinatie van 

Clicks & Bricks. Zo zijn er voorbeelden van winkels waar verkopers lopen met Ipads of zijn 

grote touchscreens opgesteld om een verdieping in het assortiment te bieden. Veelal gaat 

deze ontwikkeling gepaard met een krimp van het assortiment en derhalve lagere voorraden. 

Een goed voorbeeld hiervan is de herenmodezaak Suitable die zich in 2013 gevestigd heeft in 

de Bakkerstraat.  
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Consolidatie winkelbestand 

Retailers die meerdere winkels in een stad exploiteren stoten vestigingen af. Indien een 

exploitatie van één of meer van de winkels niet of niet voldoende bijdraagt aan het resultaat 

zal een retailer besluiten om deze winkel(s) af te stoten. Voorbeelden hiervan zijn de sluiting 

an Open32 in de Vijzelstraat, sluiting van het filiaal van Invito en Pro Sport op de Roggestraat. 

 

Het lage segment groeit 

Wij hebben in onze voorgaande rapportages al voorspeld dat het middensegment zal krimpen 

als gevolg van een groei in het lage segment en anderzijds een upgrade naar een hoger 

segment (de premium strategie van De Bijenkorf). Deze ontwikkeling heeft zich het afgelopen 

jaar duidelijk afgetekend. Het beste voorbeeld daarvan is de uitbreiding van Primark in 

Nederland en komst van Primark naar Arnhem. Daarnaast vormen winkels als 

Faillissementsverkoop, So low en Action inmiddels een vertrouwd beeld in de winkelstraten. 

 

Kortere huurcontracten  

Huurders van winkelruimte kunnen een huurtermijn langer dan 5 jaar steeds minder makkelijk 

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

grootwinkelbedrijven geldt dat deze minder genegen zijn om een 10 of 15-jarige 

huurovereenkomst aan te gaan. De zelfstandige winkeliers sluiten nog zelden een 

aaneengesloten 5 jarige huurovereenkomst, meestal wordt overeenstemming bereikt over in 

eerste aanleg een huurperiode van bijvoorbeeld 2 of 3 jaar. 
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4.3 Arnhemse initiatieven 

 

Invoering koopzondag 

Na veel discussie heeft de gemeenteraad op 16 december 2013 besloten de koopzondagen 

binnen Arnhem vrij te geven. Met dit besluit is de Verordening Winkeltijden Arnhem gewijzigd 

vastgesteld. Het besluit houdt in dat alle winkels en supermarkten op zondag tussen 12.00 en 

18.00 uur open mogen zijn. In onze ogen verbeterd Arnhem haar aantrekkingskracht als 

winkelstad in het Oosten van Nederland. Daarnaast beantwoordt het meer de wens van de 

consument om op andere momenten te willen winkelen.  

 

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. Ideeën op o.a. het gebied van evenementen, bereikbaarheid, 

vindbaarheid, parkeren en het maskeren van leegstand worden door samenwerkingen tussen 

overheid en marktpartijen geïnitieerd, onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd. Middels het 

combineren van (kennis)netwerken zal de Arnhemse binnenstad op de kaart blijven als dé 

winkelstad van Oost-Nederland.  
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Conclusies 

 

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

 

- Stijging van aanbod A2-locaties 

- Afname transacties op C-locaties 

- Stabilisatie leegstand in alle passantenklassen 

- 40% van de leegstand op C-locatie is structureel (> 3 jaar) 

 

 

 
 

 

A-locaties 

• Toename 
transacties 

• Gelijkblijvende 
pasantenaantallen 

• Toename van 
aanbod 

B-locaties 

• Toename 
transacties 

• Toename leegstand 

• Stabilisatie aanbod 

C-locaties 

• Afname transacties 

• Lichte toename 
leegstand 

• Stabilisatie aanbod 
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Verwachtingen voor 2014 

 

Het hoge transactieniveau van 2012 is een incident gebleken. Het aantal winkeltransacties in 

2013 ligt op een vergelijkbaar niveau als de jaren er voor. Voor het eerst in het jaar 2013 is er 

een toename van het aanbod op A1-locaties. Daar waar in de andere passantenklassen al 

verschuivingen gaande waren zien wij dat nu ook op A1 gebeuren nu de mogelijkheden zich 

aandienen. Een belangrijke constatering die wij doen is de grote mate van verplaatsen van 

bestaande partijen in de stad. Nieuwe partijen, voornamelijk internationale retailers, zijn 

schaars en vestigen zich vooralsnog bij voorkeur in de Randstad.    

 

Vorig jaar verwachtten wij, bij een toename van het aanbod op B-locaties en het uitblijven van 

nieuwe huurders voor dit aanbod, een oplopende leegstand in dit segment. Deze verwachting 

komt inderdaad uit. Als gevolg hiervan staan de huurprijzen op deze locaties onder druk. Er 

zal een nieuw evenwicht moeten worden gevonden tussen vraag en aanbod. Wij zien een 

voorzichtige trend dat zelfstandige ondernemers zich weer willen vestigen op de B-locaties. 

Dit zal vooral voor extra kleur en diversiteit in het straatbeeld zorgen.  

 

In tegenstelling tot het B- en C-winkelgebied heeft het A1-winkelgebied een evenwichtige 

vraag/aanbodratio. Indien er A1-locaties in aanbod komen zijn ondanks het kleinere aantal 

expansieve retailers, voldoende partijen die een winkel willen huren.  

 

De verwachting voor 2014 is dat het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen 

geleidelijk zullen herstellen. Hoewel de markt nog zeer uitdagend is en zal de retailer steeds 

betere omzetten weten te boeken. De invloed van weersomstandigheden in het voor- en 

najaar zal voor de sector Confectie en Textiel echter een rol spelen voor de mate waarin het 

herstel kan doorzetten. Veel winkels zijn ingeteerd op hun reserves en kunnen niet veel 

tegenslagen meer incasseren.   
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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 25) 
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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 

 
 


