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Woord vooraf 
 

In de Retailscan Arnhem 2014© werd er gesproken over de indicaties voor een voorzichtig 

economisch herstel. 2014 is macro economisch een beter jaar geweest dan 2013. Echter zijn het nog 

steeds spannende tijden voor de retail sector. De koopkracht is voor het vijfde achtereenvolgende jaar 

niet gestegen. Dit houdt de rem op  de consumentenbestedingen, waar met name de detailhandel 

hinder van ondervindt.  

De afgelopen weken hebben  de ontwikkelingen in de retail volop het nieuws gehaald. Het 

faillissement van Schoenenreus en de redding van V&D. Het gebeurt vaker; zodra de finishlijn in zicht 

komt, vallen de slachtoffers. Zonder somber te zijn verwachten wij dat 2015 nog een moeilijk jaar zal 

worden. Het herstel waar iedereen op hoopt zal naar verwachting pas in 2016 echt zichtbaar worden. 

Echter zijn er al geluiden van ondernemingen die beter presteren dan de afgelopen jaren. 

De Retailscan Arnhem 2015 geeft u voor het zesde achtereenvolgende jaar een compleet beeld van 

de markt van winkelvastgoed in de binnenstad van Arnhem op het gebied van aanbod, transacties en 

leegstand. Ook zoomen wij in op de ontwikkeling per straat en gebied.  

Daarnaast hebben wij dit jaar wederom de trends en ontwikkelingen die wij in de markt waarnemen 

voor u inzichtelijk gemaakt. Tot slot spreken wij een verwachting voor de retail in het komende jaar.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

Namens Strijbosch Thunnissen Research 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

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 578 winkels. Met een totaal 

winkelvloeroppervlakte van 122.806 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 2015 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. Uit deze 

gegevens kunnen we passantenklasse samenstellen. Passantenklassen worden ingedeeld aan de 

hand van passantenaantallen waarbij A1 op een bandbreedte 100 -75% wordt gezet.  De daarop 

volgende segmenten A2 t/m C worden uitgedrukt in een percentage (met bandbreedte) van A1 

(conform tabel 1).  

Locatie toewijzing Bandbreedte 

A1-locatie 75-100% 

A2-locatie 50-75% 

B1-locatie 25-50% 

B2-locatie 10-25% 

C0-locatie 5-10% 

Tabel 1. Methode locatie toewijzing 
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De meest recente tellingen van Locatus uit mei 2014 geven afwijkende passantenaantallen weer t.o.v. 

2013. Door de gewijzigde passantenaantallen is er een verschuiving opgetreden in het aantal winkels 

per passantenklasse. 

Passantenklasse 2014     Laag       Hoog 

A1 20000 29700 

A2 15000 20000 

B1 7800 15000 

B2 3000 7800 

C 0 3000 

Tabel 2: Indeling passantenklassen in Arnhem o.b.v. passantenaantallen gemiddeld per dag in 2014. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
 

Passantenklasse 2013 Laag          Hoog 

A1 29100 41100 

A2 17300 29100 

B1 10300 17300 

B2 4150 10300 

C 0 4150 

Tabel 3. Indeling passantenklassen in Arnhem o.b.v. passantenaantallen gemiddeld per dag in 2013. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De passantentellingen van mei 2014 tonen aan dat er een afname is van het aantal passanten per 

passantenklasse. Deze afname is in lijn met de landelijke trend voor binnensteden. Voor Arnhem 

vermoeden wij dat het passantencijfer daarnaast nog beinvloed is door de sluiting van De Bijenkorf 

per 1 januari 2014 en de opening van Primark welke op 30 september 2014 plaatsvond (9 maanden 

later).   

Figuur 2. Het winkelaanbod in Arnhem naar percentage voor absolute aantallen en totaal WVO. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

Aantal winkels in onderzoeksgebied per 
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De rode lijn geeft een telling in de Roggestraat weer. Deze telling wordt 24/7 uitgevoerd door WPM in 

opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance (eigenaar van het Musiskwartier). De blauwe lijn 

betreft een telling van Locatus. Deze organisatie heeft een camera gemonteerd op het gebouw waar 

Hema gehuisvest is. De beide tellingen worden op verschillende wijzen uitgevoerd. De uitkomsten 

nemen dezelfde fluctuaties door het jaar heen aan. De blauwe en rode lijn lopen vrijwel parallel en 

tonen een nagenoeg constant verschil van 10.000 passanten op een gemiddelde zaterdag tussen de 

Vijzelstraat en de Roggestraat. Het druktebeeld is hierdoor nagenoeg gelijk en derhalve betrouwbaar 

om conclusies aan te verbinden. Het figuur toont aan dat de passantenaantallen na de eenmalige 

jaarlijkse meting van Locatus in mei 2014 een stijging vertonen.       

Vanaf week 47 is er een gestage afname in de passantenaantallen. Deze wordt veroorzaakt door het 

feit dat er meer koopavonden en koopzondagen zijn aan het eind van het jaar vanwege de 

feestdagen. Hierdoor neemt de noodzaak om op zaterdagen te winkelen af, waardoor de drukte zich 

spreidt over meerdere dagen in de week. 
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Figuur 3. Druktebeeld zaterdagen 2014.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus / WPM. 
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Figuur 4. Aantal winkels per passantenklasse 2010-2014.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

De indeling van retail in passantenklasse kan veranderen door loopstromen van passanten. Figuur 4 

laat zien dat het aantal winkels op A1 locaties is toegenomen ten koste van de A2 locaties. 

Tegelijkertijd is het aantal winkels in de passantenklasse B1 fors gegroeid. Dit wordt veroorzaakt door 

een afname van het aantal winkels op de B2 en C locaties. De onderliggende oorzaken zijn als volgt 

te verklaren: door de grotere absolute afname van passanten in de A1 en B1 segmenten en kleinere 

afnames in de B2 en C segmenten zijn de onderlinge verschillen in passantenaantallen kleiner 

geworden. Omdat de percentages voor de verschillende segmenten niet veranderen ontstaat een 

groter aantal winkels op A1 en B1 locaties.  

 

2.1.3. Winkelbestand naar branche 

 

 

Figuur 5. Onderverdeling branches binnenstad Arnhem naar passantenklasse op 01-01-2015.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

Figuur 5 toont een grote aanwezigheid van de confectie en textiel branche in zowel het A1- en B1 

segment. Het C-segment staat vooral in het teken van de branche dienstverlening, welke in het C-

segment elk jaar groter wordt. Hier ontstaat een spontane vorm van transformatie van winkelfunctie 

naar dienstverlening.  
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Figuur 6. Onderverdeling van het aantal panden naar branches binnenstad Arnhem. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus.  

Bovenstaand figuur geeft heel goed weer hoe de ontwikkeling is in de retail; de branche confectie en 

textiel heeft met name het laatste jaar te kampen met teruglopende omzet als gevolg van 

achterblijvende consumentenbestedingen. Als gevolg hiervan is het aantal winkels dat in Arnhem 

actief was in deze branche afgenomen. De schoeisel en lederwaren branche heeft enkele jaren 

geleden de gevolgen van teruglopende consumentenbestedingen ervaren. Al in 2012 is het aantal 

winkels in deze branche afgenomen. Deze situatie lijkt zich nu te stabiliseren. 

De branche (dag)horeca laat een aanzienlijke groei zien over 2014. Het aantal horeca exploitaties in 

de binnenstad van Arnhem neemt toe als gevolg van de stijging in omzet in deze branche, de 

toename van huuraanbod en hiermee gepaard gaande huurprijscorrecties.  
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De Arnhemse winkelmarkt 

3.1 Aanbod 

De A1, A2 en B1 segmenten ontwikkelen zich in 2014 minder positief dan de B2 en C segmenten. In 

de betere segmenten zien we een procentuele toename van het aanbod. Bij de B2 en C segmenten is 

een procentuele afname van het aanbod te constateren, waarbij het absoluut aantal vierkante meters 

wel is toegenomen. Hierdoor heeft het aanbod van winkelruimte in het jaar 2014 een tegengestelde 

beweging laten zien ten opzichte van 2013.  

 

 
Figuur 7: Aantal te huur staande winkelpanden per passantenklasse 2010 t/m 2014.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

Bovenstaand figuur laat zien dat op A1 locaties in de binnenstad van Arnhem beduidend meer winkels 

te huur zijn dan in de afgelopen 4 jaar. Dit geeft aan dat er bij filiaalbedrijven / ketens op dit moment 

niet veel gebeurt op het gebied van expansie. Er vindt een duidelijke consolidatie plaats.   
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Passantenklassen 01-01-2014 01-01-2015 Stijging 
 Aantal WVO Aantal WVO % Stijging 

aantal 
% Stijging 

WVO 
A1 2 240 m2 7 896 m2 250% 273% 

A2 4 610 m2 7 1021 m2 75% 67% 

B1 12 1955 m2 22 4754 m2 83% 143% 

B2 15 2492 m2 17 3519 m2 13% 41% 

C 37 6451 m2 34 6898 m2 -8% 7% 

Totaal 70 11748 m2 87 17088 m2 24% 45% 

Tabel 4. Huuraanbod naar passantenklasse per 01-01-2015. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
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Figuur 8: Absoluut aantal m

2
 aanbod per passantenklasse 2010 t/m 2014. 

Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 

Ook de aanbodtoename die blijkt uit figuur 7 laat zien dat de retailmarkt volop in beweging is. Er is 

ruim 24% meer huuraanbod dan 1 jaar geleden. Toch is het opvallend dat het B2 en C segment het 

relatief goed doen. Er is in deze segmenten slechts sprake van een geringe toename van het aantal 

m
2
 in aanbod. Echter bij het C segment is er een afname van het aantal winkels dat te huur wordt 

aangeboden. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren doordat een aantal winkels met een groot 

vloeroppervlak uit het aanbod zijn verdwenen. Onder andere de voormalige winkel van Intersport op 

het Jansplein en de voormalige winkel van Hout-Brox op de Bakkerstraat samen goed voor ca. 2.150 

m
2
 winkeloppervlakte. Voor deze winkels is in 2014 een nieuwe huurder gevonden. Dreamdresses 

heeft de winkel van Intersport in gebruik genomen en boekhandel Het Colofon, heeft naast de 

vestiging in Velp, gekozen voor uitbreiding naar Arnhem op de Bakkerstraat 56.   
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3.2 Transacties 
 

Tabel 4: Transacties naar passantenklasse per 01-01-2015.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research. 

 

Op het gebied van transacties is er in 2014 veel gebeurd in de binnenstad van Arnhem. Er is een 

stijging van   27,1% in het aantal transacties t.o.v. 2013. Ook hier is een tegengestelde beweging 

zichtbaar. Op de A locaties hebben zich nauwelijks transacties voorgedaan. Een groot contrast in 

vergelijking met 2013 waarin er beduidend meer transacties op deze locaties waren te melden. 

Daarentegen zijn in alle andere segmenten significant meer huurovereenkomsten gesloten.  

Tegelijkertijd is er een grote daling van het aantal verhuurde meters waar te nemen ten opzichte van 

2013. Dit wordt veroorzaakt door de transactie van Primark en geeft een vertekend beeld in de cijfers. 

Gecorrigeerd na aftrek van de meters die Primark heeft gehuurd, is er echter wel een toename in het 

totale aantal WVO’s waarvoor in 2014 een nieuwe huurder is gecontracteerd. 

 

Figuur 9. Aantal transacties per passantenklasse 2010 t/m 2014.  
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

A1 A2 B1 B2 C Totaal

over 2010

over 2011

over 2012

over 2013

over 2014

Passantenklassen 01-01-2014 01-01-2015 Stijging 
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aantal 
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WVO 
A1 8 11486 m2 2 364 m2 -75% -97% 

A2 2 310 m2 1 335 m2 -50% 8% 

B1 12 1342 m2 16 3113 m2 33% 132% 

B2 10 923 m2 15 2567 m2 50% 178% 

C 16 3352 m2 26 4791 m2 69% 49% 

Totaal 48 17413 m2 60 11170 m2 25% -36% 
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De samenstelling van het winkelbestand in de binnenstad van Arnhem is in 2014 verder gewijzigd. In 

bovenstaande figuren wordt duidelijk weergegeven in welke branche de nieuwe huurders van 2014 

actief zijn. In de Retailscan van 2012 maakten wij al melding van een trend dat horeca op de niet 

geëigende locaties een steeds groter aandeel krijgt in de stad. Ook in 2014 zagen wij wederom een 

toename van het aandeel nieuwe horeca-exploitaties in de binnenstad van Arnhem. Ook in de 

branche persoonlijke verzorging is groei waar te nemen.   

Opvallend is dat de branche modeaccessoires dit jaar geen transacties noteerde, waar deze 

transacties vorig jaar 13% uitmaakten van het totaal. De verklaring hiervoor is dat modeaccessoires 

steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de branche confectie en textiel. Deze productgroep wordt 

geïntegreerd in modezaken. 

  

Figuur 10: Percentage nieuwe huurders per branche gemiddeld in 2012-2013 en in 2014. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus.  
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3.3 Leegstand 

 
Tabel 5. Leegstand naar passantenklasse per 01-01-2015. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research. 

Tot 2010 bevond het landelijke leegstandstandspercentage zich onder de 6%. In de jaren erna steeg 
dit percentage en in 2014 is het landelijk cijfer voor de leegstand van winkels opgelopen tot 8,7% 
(Bron: CBS 2014, peildatum juli 2014). Deze cijfers zijn gemeten aan de hand van het 
winkelvloeroppervlak. Afgezet tegen het landelijke cijfer staat de Arnhemse binnenstad er nog niet zo 
slecht voor met 9,9% leegstand.  

Wat verder opvalt is dat ruim 56% van het totaal aantal vierkante meters op C-locaties leeg staat. Van 

de 24 lege winkels op C-locaties hebben er 10 een vloeroppervlakte van 100 vierkante meter of meer. 

Vanwege deze schaalgrootte zijn er beperkte alternatieve functies voor dit type winkels, zoals 

dienstverlening of horeca.   

 

Figuur 11: Absolute leegstand in aantallen per passantenklasse 2010 t/m 2014. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
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% van 
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segment 

A1 0 0 0,0 % 0,0 % 3 363 3,4 % 1,3 % 

A2 3 500 7,1 % 5,4 % 2 358 8,0 % 4,3 % 

B1 8 1182 7,3 % 3,8 % 15 4137 8,4 % 10,9 % 

B2 12 1499 7,7% 8,4 % 19 3465 13,9 % 24,1 % 

C 33 5417 16,1 % 30,0 % 24 3860 19,0 % 56,5 % 

Totaal 56 8598 9,6 % 8,3 % 63 12183 10,7 % 12,8 % 



 

14 

 

Retailscan Arnhem 2015
© 

De leegstand is in 2014 vooral toegenomen in het B-segment. Het vertrek van de huurders in 

Building026 aan de Koningstraat, het faillissement van Polare in het voormalige Postkantoor en het 

vertrek van Duthler in de Marienburgstraat maken dat er een aanzienlijke hoeveelheid  vierkante 

meters vloeroppervlak is leeggekomen. Gezien de positieve ontwikkelingen bij Building026 en het 

voormalige Postkantoor met nieuwe initiatiefnemers, zullen naar alle waarschijnlijkheid binnen 

afzienbare tijd veel van deze meters weer een nieuwe invulling krijgen.  

Een andere positieve ontwikkeling is de afname van de leegstand in het C-segment. Al eerder in dit 

rapport maakten wij melding van enkele grote transacties die samen een groot deel van de leegstand 

hebben teruggedrongen. Op het Jansplein heeft Dreamdresses de voormalige winkel van Intersport 

(ca. 1.280 m
2
) in gebruik genomen. EkoPlaza heeft als biologische supermarkt ca. 600 m

2
 aan de 

Looierstraat ingevuld en de Duitse textieldiscounter KiK heeft ruim 450 m
2
 aan de Walstraat 3-7 

gehuurd.    
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Figuur 12. Absolute leegstand in WVO naar passantenklasse van 2010 t/m 2014. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
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Er is in kaart gebracht hoe de langdurige leegstand in de binnenstad van Arnhem zich ontwikkelt. Uit 

onderzoek is gebleken dat deze langdurige leegstand zich hoofdzakelijk op C-locaties bevindt. 24 van 

de totaal 63 leegstaande winkels bevinden zich in dit segment. Er is door ons onderzocht welke 

winkels vanaf 2011 leeg zijn gekomen. Tevens is gekeken naar de voortgang van de leegstand totdat 

een nieuwe huurder voor deze objecten is gecontracteerd. Wij komen hierbij tot de volgende 

conclusies: in 2014 is voor maar liefst 11 objecten die langer dan 3 jaar leegstonden een nieuwe 

huurder gevonden. De belangrijkste reden hiervoor is de huurprijscorrectie voor deze winkels op C-

locaties, waardoor zich nieuwe huurders hebben aangediend.  
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Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus 
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3.4 Defilialisering 

 

Passantenklassen 2011 2014 2011 2014 

 Keten Keten Zelfstandige ondernemer Zelfstandige ondernemers 

A1 64 75 10 10 

A2 37 20 6 5 

B1 66 76 42 98 

B2 39 24 122 104 

C 37 21 156 145 

Totaal 243 216 336 362 

Tabel 6. Aantal ketens en zelfstandige ondernemers per passantenklasse. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
 

De filialiseringsgraad geeft aan welk percentage van het gevestigde aantal winkels tot een filiaalbedrijf 

behoort.  De filialiseringsgraad bedroeg in 2011 42% en in  2014 37,4%. Dit betekent een afname van 

het aantal winkel in de binnenstad dat tot een keten behoort en tegelijkertijd een aanzienlijke stijging 

van het aantal zelfstandige ondernemers over de afgelopen jaren. Na jaren van een oplopende 

filialiseringsgraad is er voor het eerst sinds 2014 sprake van defilialisering. 

 

 

Figuur 14. Aantal ketens en zelfstandige ondernemers per passantenklasse. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research / Locatus. 
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Ontwikkelingen 

4.1 Ontwikkelingen per straat of gebied 
 

Vijzelstraat  

De Vijzelstraat blijft haar positie als top 1 winkelstraat in de binnenstad vasthouden.  Er hebben 

zich in 2014 geen transacties voorgedaan en er is per 1 januari 2015 geen leegstand. Wel zijn 

er twee objecten die te huur worden aangeboden. Het gaat om de winkel van Bart Smit en de 

winkel van Juwelier Chris Veenemans, die helaas in het najaar van 2014 zijn faillissement heeft 

moeten aanvragen.   

 

Ketelstraat 

Op de Ketelstraat heeft 30 september 2014 de Primark haar deuren geopend. Langzaam heeft 

de bezoeker van de Arnhemse binnenstad zich neergelegd bij het vertrek van de Bijenkorf en 

weet de winkels te vinden die het assortiment van de Bijenkorf te bieden hebben. De opening 

van de Primark heeft in de tweede helft van 2014 gezorgd voor een beter druktebeeld in de 

stad. 

 

Bakkerstraat 

De Bakkerstraat staat nog steeds bekend als de beste vestigingslocatie voor hogere segment 

modewinkels. De komst van Caroline Biss in de voormalige Laura Ashley is een aanwinst voor 

de straat. Dit geldt ook voor Het Colofon, boekhandel in oprichting. De boekhandel wordt 

gerund door lokale ondernemers die na het faillissement van Polare hun kans schoon zagen 

voor een complete boekhandel in de binnenstad. Er blijft een contrast tussen het begin en het 

einde van de Bakkerstraat. Aan de zijde van het Kerkplein zijn er meer mutaties en vestigt zich 

horeca, aan de kant van de Vijzelstraat zijn voornamelijk brandstores te vinden. 

   

Roggestraat  

Vorig jaar maakten wij melding van een zachte landing en toenemende aantrekkingskracht op 

nieuwe huurders voor de Roggestraat. Helaas is het jaar 2014 voor de Roggestraat niet geheel 

vlekkeloos verlopen. De winkel van Playlife is helaas vroegtijdig gesloten nadat het 

moederconcern Benetton bekend maakte dat Playlife in z’n geheel uit de markt zou gaan 

verdwijnen. Daarnaast zijn de winkels van Zaza (thans Skooter) en Miss Coquines aan het 

aanbod toegevoegd.  De komst van het Apple reseller centre naar de voormalige winkel van 

Free Record Shop/Van Leest is een welkome aanvulling. Voor de Roggestraat gaan de 

ontwikkelingen van het gebouw waar nu de Kijkshop gevestigd is nog een rol spelen. De 

eigenaar van het gebouw is bezig met een plan om het gebouw te gaan 

renoveren/herontwikkelen waarbij de kelder, begane grond en eerste verdieping tot een 

winkelruimte van ca. 1.400 m
2
 worden omgevormd. Naar verwachting zal hiermee in de tweede 

helft van 2015 aangevangen worden.  
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Koningstraat 

Er is volop activiteit in de Koningstraat. De eigenaar van de voormalige bibliotheek heeft een 

besluit genomen om het gehele gebouw te gaan renoveren. Op dit moment zijn de 

werkzaamheden in volle gang. Naar verwachting zal in de zomer het gebouw gereed zijn voor 

de eerste nieuwe gebruikers waarmee nu gesprekken worden gevoerd. Het gebouw geniet veel 

belangstelling van winkel-/horecapartijen en kantoorgebruikers. Het gereedkomen van het 

gebouw zal een impuls geven aan de straat. Voor het leeggekomen pand van Douwe Egberts 

worden ten tijde van het schrijven van deze Retailscan huuronderhandelingen gevoerd met een 

retailer. De bedoeling is dat deze partij de winkel op zeer korte termijn weer zal openen.    

 

Kortestraat  

De Kortestraat is weer als vanouds; een sfeervolle straat met een gemêleerd gezelschap van 

ondernemers en activiteiten. 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 is een 

nieuwe dynamiek en een betere “ doorbloeding “  van de straat ontstaan. De straat herbergt 

sinds enkele maanden zelfs een kleinschalige koffiebranderij annex horecagelegenheid.  

 

Jansstraat 

In de afgelopen jaren zijn er veel mutaties geweest in de Jansstraat. In 2014 is de leegstand 

nagenoeg weggewerkt met een aantal nieuwe huurders. Voor de voormalige winkel van Free 

Record Shop aan de Jansstraat 11 is de Britse winkelketen CeX (Computer Exchange’s) als 

huurder gecontracteerd. De modezaak Newomen heeft de voormalige winkel van Livera in 

gebruik genomen. Als in het najaar de OV terminal en de nieuwe Pathe bioscoop met de andere 

horeca exploitaties haar publiekopening heeft zal dit positief effect hebben op de traffic in de 

Jansstraat. Er zal namelijk een nieuwe looproute vanuit het station via de Oude Stationsstraat 

over het Willemsplein de Jansstraat ingaan.      

 

Grote Oord 

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

Arnhem. In 2014 hebben er op Grote Oord geen mutaties plaatsgevonden. Er wordt 1 winkel te 

huur aangeboden; dit betreft de winkel van Sneakers.  

 

Rijnstraat  

De Rijnstraat profiteert nog steeds van de parkeerfaciliteiten op de Blauwe Golven en de 

dynamiek die het Rozet, het feestaardvarken en Holiday Inn in het gebied genereren. In de 

straat hebben zich afgelopen jaar een aantal mutaties voorgedaan; De winkel van Dr. Fish is in 

gebruik genomen door Sunday’s die op de Turfstraat zijn zaak moest sluiten vanwege de 

herontwikkeling van het Paradijs. Door het faillissement van Halfords is het winkelpand op de 
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hoek met de Kortestraat beschikbaar gekomen voor de verhuur. De landelijke keten 

Vitaminstore heeft halverwege het jaar haar deuren geopend in de straat. De leegstand en het 

huuraanbod zijn beperkt.  

       

Weverstraat 

De Weverstraat heeft in 2014 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er is relatief weinig 

leegstand en het gebied ter hoogte van Hemelrijk en de voormalige dansacademie heeft een 

behoorlijke impuls gekregen. Een deel van de voormalige dansacademie is verhuurd aan de 

populaire winkelketen Loft. Voor deze verhuur heeft de eigenaar van de gebouwen het 

voorterrein gerenoveerd en opnieuw ingericht. Het andere gebouw, Weverstraat 40, is nog 

beschikbaar voor de verhuur. Tevens wordt binnenkort gestart met de verkoop. Aan de andere 

zijde, het Hemelrijk, is een nieuwe huurder gecontracteerd voor de voormalige winkel van Smits 

schoenen en het achterliggende pand. De huurder Guts & Gusto is actief in de damesmode en 

accessoires en heeft veel ervaring in multichannel winkelen. Het gebouw waarin het kunstbedrijf 

Arnhem gehuisvest was is verkocht en getransformeerd naar ca. 40 wooneenheden.  

 

Stegenkwartier  

De kern van dit gebied ligt rondom ’t Eiland. De aanwezige horeca zorgt voor een buitenlands 

aandoende sfeer.  Het stegengebied is als tegenhanger van de drukke hoofdwinkelstraten een 

aantrekkelijk gebied om te verblijven. Ook onder 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. Het huuraanbod wordt relatief snel ingevuld en zorgt voor 

een mooie “couleur locale”.  

 

Musiskwartier 

Belangrijk voor het Musiskwartier was de komst van WAAR naar het Brouwersplein 11 waarmee 

een langgekoesterde wens van de verhuurder om het plein als terras te kunnen exploiteren in 

vervulling ging. Daarnaast heeft de van origine Duitse retailer KiK zich gevestigd in de grote 

winkel naast de roltrap naar de Musisgarage. Er zijn nog steeds veel activiteiten, deelnemingen 

in en ondersteuning van echte Arnhemse initiatieven zoals o.a. de Arnhemse Mode Biënnale en 

AMI (Arnhems Mode Initiatief) die zorgen voor een betere branding van het Musiskwartier.  
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Gele Rijdersplein e.o.  

Het Gele Rijders Plein, de Looierstraat en de Jansbinnensingel hebben op diverse plekken nog 

steeds te kampen met langdurige leegstand en een hoog aanbodpercentage. Het plan voor de 

herbouw van de voormalige HBS is nog niet definitief. Ook de plannen van andere 

initiatiefnemers voor een parkachtige invulling op het Gele Rijders Plein heeft nog geen gestalte 

gekregen. Het flitsparkeren dat heel even dichtbij was heeft het niet gehaald om een veilige 

verkeersafwikkeling bij de V&D niet gegarandeerd kon worden. Positief voor het gebied is de 

verkoop van het voormalige Cafe Royal op het Willemsplein. De nieuwe eigenaar heeft 

vanwege het faillissement van Diehl een nieuwe horecaexploitant aangetrokken. Momenteel 

wordt het gebouw verbouwd waarbij de nieuwe exploitant ook de ruimte aan de zijde van de 

AKU fontein in gebruik gaat nemen. Dit gaat zeker zorgen voor een impuls in het gebied. Voor 

het voormalige gebouw van ABN-AMRO op het Gele Rijders Plein, 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 
 

Defilialisering  

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid lokale en zelfstandige ondernemers die in 2014 een 

huurovereenkomst voor een winkel hebben gesloten. Ca. 70% van het totaal aantal nieuwe huurders 

van 2014 in de binnenstad van Arnhem is een zelfstandige ondernemer. Voor het eerst in jaren zien 

wij defilialisering ook in de binnenstad van Arnhem. En dat betekent dat de binnensteden er voor de 

toekomst veel leuker uit zullen gaan zien!   

 

 

Functiemenging  

De winkel zal haar primaire functie als verkooppunt gaan verleggen naar branding, service en schakel 

binnen de multichannel strategie. Andere functies en activiteiten worden hierdoor meer vereist in de 

binnensteden. Leisure, cultuur, groen, horeca, evenementen, wonen en recreatie worden de komende 

tijd belangrijk om binnensteden vitaal te houden. In Arnhem gebeurt er veel op dit gebied. De laatste 

maanden worden bijvoorbeeld veel gebouwen in de binnenstad getransformeerd naar wonen. Dit 

maakt dat er meer mensen in de binnenstad gaan wonen en heeft een positief effect op de andere 

functies. Horeca, vooral scherp gepositioneerde grootschalige horecaconcepten, verovert de markt. 

Ook Arnhem is hier mee kennis aan het maken. In het voormalige Diehl komt Stan & Co, een 

grandcafe dat in deze vorm al enige tijd succesvol is in Utrecht. Cultuur, de herhuisvesting van Focus 

Filmtheater op het Kerkplein. Eindelijk krijgt Arnhem een filmtheater dat recht doet aan de status als 

hoofdstad. Iedereen hoopt een zelfde succes dat bijvoorbeeld LUX heeft in Nijmegen.      

 

 

Consolidatie bij filiaalbedrijven 

Retailers die nationaal opereren met hun winkels zijn in veel gevallen niet expansief. De meeste 

partijen houden zich bezig met interne processen om zo hun winstgevendheid en 

toekomstbestendigheid te verbeteren. Vraagstukken zijn: optimalisatie van winkelformule, upgrading 

van winkels, afstoten van onrendabele winkels, reloceren van bestaande winkels, onderzoeken 

haalbaarheid van online-verkoopkanaal, optimalisatie van logistieke processen, enzovoort. Uit de 

onderzoeksresultaten in deze Retailscan blijkt dat deze ontwikkeling ook gaande is in Arnhem. Op de 

A1 locaties hebben zich in 2014 slechts 2 transacties voorgedaan. Bovendien is geconstateerd dat 

bijna 70% van alle huurtransacties een zelfstandig ondernemer betreft.  

 

   

Het lage segment groeit 

In de media wordt er veel over gesproken: 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 bijvoorbeeld). 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 So Low, KiK en Action inmiddels een vertrouwd beeld in de 

winkelstraten van Arnhem.  
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Discrepantie vraag en aanbod 

De schaalvergroting in de retail zet verder door op de A1 locaties. De wens van voornamelijk nationale 

en internationale moderetailers om grote winkels te kunnen huren kan vaak niet in vervulling gaan, 

omdat historische binnensteden deze grote metrages van 1.000 tot 5.000 m
2
 beperkt kunnen bieden. 

Om een voorbeeld te geven: slechts 13 van de totaal 578 winkels in de binnenstad van Arnhem is 

groter dan 1.000 m
2
. De monumentale status, stratenstructuur en het verdeeld eigendom zijn 

beperkingen waardoor niet geleverd kan worden wat de retailer vraagt.  

 

Winkelformules verdwijnen  

In 2014 zijn winkelformules verdwenen. Door overcapaciteit, achterblijvende consumentenbestedingen 

en het opdrogen van financiële buffers halen winkelformules de eindstreep niet. Met name de mode 

heeft het zwaar. De weersinvloeden bepalen meer dan ooit winst of verlies. De schoenenbranche lijdt 

onder toenemende online aankopen en uitstel van consumenten. Ook winkelformules die over de 

“houdbaarheidsdatum” heen zijn redden het niet. Maar een wijziging in strategie kan ook een reden 

zijn om te stoppen met winkels. Arnhem heeft hier ook mee te maken. Kijk naar winkels als Halfords 

(faillissement) en Douwe Egberts (beëindigd).    

    

Nieuwe toetreders  

Nieuwe marktpartijen, concepten en filialen, betreden de Nederlandse markt. Deze winkels blijven 

vooralsnog voorbehouden aan de vier grote steden van Nederland. Investeringen van dergelijke 

partijen wegen nog niet op tegen de opbrengsten in de kleinere steden. De plannen zijn eerder 

haalbaar in de vier grote steden waarbij de bevolkingsomvang, koopkracht en het toerisme een 

belangrijke rol spelen.   
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4.3 Arnhemse initiatieven 

 

Zuidelijke binnenstad 

Voor de komende jaren zullen de ontwikkelingen in – en rondom de binnenstad zich voornamelijk 

afspelen in het zuidelijk deel. De gemeente Arnhem heeft hier meerdere doelstellingen voor ogen. De 

verbinding van en naar de Rijn over de Markt en langs de toekomstige nieuwbouw van het 

Provinciehuis voorbij het oorlogsmonument zal er o.a. voor moeten zorgen dat passagiers van de 

cruiseschepen de binnenstad op een attractieve en prettig wijze kunnen bereiken. De herhuisvesting 

van het Focus Filmtheater op het Kerkplein zal zorgen voor een aanzuigende werking van bezoekers 

in dit deel van de stad, een plezieriger verblijfsklimaat op het plein en versterking van (horeca)functies 

in de directe omgeving. De eerste stappen om meer mensen in de binnenstad van Arnhem te laten 

wonen zijn gezet met de bouw van het Paradijs, een binnenstedelijke woonontwikkeling tussen de 

Markt, Turfstraat en Rodenburgstraat.    

Parkeren en bereikbaarheid 

Als gastvrije stad wil Arnhem bezoekers de gelegenheid geven goedkoop hun auto in de 

parkeergarages te zetten. Per 1 januari 2015 is het ‘avondparkeren’ in de binnenstad ingegaan en 

geldt op straat tot 23.00 uur betaald parkeren. Dat koppelt Arnhem aan een verlaagd tarief in de 

gemeentelijke parkeergarages Musis, Rozet en Centraal, waar parkeren tussen 18.00 en 06.00 uur 

nog maar 50 cent per uur kost. Daarmee wil de gemeente de bezoekers en het winkelend publiek 

stimuleren om van de parkeergarages gebruik te maken. ’s Avonds willen de bewoners van de 

binnenstad graag dichtbij hun huis parkeren. Maar daar is nu vaak geen plek, omdat parkeren ’s 

avonds gratis is, waar uitgaanspubliek dankbaar gebruik van maakt. Om dat te veranderen maakt de 

gemeente parkeren op staat in de binnenstad tot 23.00 uur betaald en kan uitgaanspubliek goedkoop 

in de garages terecht. Hiermee hoopt de gemeente op straat weer ruimte te krijgen voor bewoners. 

Helaas moet het uitgaanspubliek dan iets gaan betalen voor parkeren, maar in ruil daarvoor staat hun 

auto wel droog en veilig en hoeft men niet meer rond te rijden op zoek naar een parkeerplek.  

  

Medio 2015 zal de gemeente Arnhem starten met de aanleg van een directe ondergrondse verbinding 

vanaf de Apeldoornsestraat naar de parkeergarage Musis. Met deze ingreep hoeven bezoekers van 

de binnenstad niet meer over de gehele centrumring te rijden om de garage te bereiken, maar kunnen 

zij rechtstreeks vanaf de A12 en A50 de parkeergarage in.  

Detailhandelsvisie  

De detailhandel sector is van grote betekenis voor de gemeente Arnhem. Het bepaalt voor een 

belangrijk deel de aantrekkingskracht voor inwoners, recreanten en toeristen. Daarnaast levert de 

detailhandel natuurlijk een forse bijdrage aan de werkgelegenheid en geneert de sector omzet. 

Vanwege de grote rol van de detailhandel sector is het essentieel dat de detailhandel in Arnhem van 

goede kwaliteit en toekomstbestendig is. In het licht van vele ontwikkelingen in de sector zelf en 
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daarbuiten, zoals de gevolgen van de recessie, een veranderende samenstelling van de bevolking en 

de opkomst van het internet als aankoopkanaal is het noodzakelijk om een goede, heldere 

toekomstvisie op de detailhandel te hebben.  

 

In 2001 is de huidige Nota Detailhandel Arnhem vastgesteld. De laatste herijking dateert uit 2008. Met 

het oog op de grote dynamiek in de detailhandel sector is het waardevol om het huidige beleid op 

enkele onderdelen tegen het licht te houden en waar nodig te herijken. De gemeente Arnhem heeft 

een klankbordgroep vastgesteld om een advies te geven over de richting van het detailhandelsbeleid. 
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STRAAT HUISNR HUISNR 
TOEV 

Branchering SEGMENT WVO Zelfstandig 
ondernemer 

Bakkerstraat 1  Voedings- en 
genotsmiddelen 

B1 115 Nee 

Bakkerstraat 17  Confectie en Textiel B1 121 Nee 

Bakkerstraat 31   Horeca B1 50 Ja 

Bakkerstraat 56   Vrijetijdsbesteding B1 770 Ja 

Beekstraat 67   Confectie en Textiel C 230 Nee 

Beekstraat 107   Voedings- en 
genotsmiddelen 

B2 50 Ja 

Bentinckstraat 57   horeca B2 50 Ja 

Bovenbeekstraat 9   Horeca B2 69 Ja 

Broerenstraat 23   Horeca C 34 Ja 

Brouwersplein 11   Huishoudelijke en luxe 
artikelen 

B2 300 Nee 

Gele Rijders Plein 28   Confectie en Textiel C 220 Ja 

Hemelrijk 9   Schoeisel en Lederwaren B1 100 Ja 

Hemelrijk 11   Confectie en Textiel B2 90 Ja 

Jansbinnensingel 2   Dienstverlening C 119 Ja 

Jansbinnensingel 10 A Persoonlijke verzorging C 200 Ja 

Jansbinnensingel 13   Dienstverlening C 60 Nee 

Jansplaats 2   Horeca A1 16 Ja 

Jansplein 20   Confectie en Textiel C 1280 Ja 

Jansstraat 9  Huishoudelijk en luxe 
artikelen 

B1 140 Nee 

Jansstraat 10   Confectie en Textiel B1 181 Ja 

Kerkstraat 2   Voedings- en 
genotsmiddelen 

B2 90 Ja 

Ketelstraat 33  Confectie en Textiel A1 348 Nee 

Klarestraat 15   horeca B2 40 Ja 

Klarestraat 22   Woninginrichting B2 40 Ja 

Kleine Oord 78   horeca B2 120 Ja 

Kleine Oord 84   Leegstand B2 93 Ja 

Koningstraat 19   Persoonlijke verzorging B1 300 Ja 

Koningstraat 77 A Woninginrichting B1 100 Nee 

Koningstraat 82  Persoonlijke verzorging B1 123 Nee 

Korenstraat 1   Horeca C 50 Ja 

Kortestraat 7   Persoonlijke verzorging C 69 Ja 

Kortestraat 21   Vrijetijdsbesteding C 60 Ja 

Kortestraat 28   Horeca C 565 Ja 

Looierstraat 1 A Horeca C 120 Ja 

Looierstaat 6  Voedings- en 
genotsmiddelen 

C 600 Nee 

Looierstraat 12   Dienstverlening C 76 Ja 

Looierstraat 19   Dienstverlening C 60 Ja 

Looierstraat 35   Vrijetijdsbesteding C 120 Ja 

Looierstraat 58   Dienstverlening C 61 Ja 
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Tabel 7. Transactieoverzicht 2014. 
Bron: Strijbosch Thunnissen Research. 
 

  

Marienburgstraat 1   Horeca B2 300 Nee 

Nieuwstad 2   Confectie en Textiel B2 55 Ja 

Nieuwstad 49   Vrijetijdsbesteding C 43 Ja 

Rijnstraat 9   Dienstverlening B2 100 Ja 

Rijnstraat 12   Confectie en Textiel B2 110 Ja 

Rijnstraat 20  Persoonlijke verzorging B1 120 Nee 

Rijnstraat 22   Confectie en Textiel B1 255 Ja 

Rijnstraat 26   Confectie en Textiel B1 48 Ja 

Rijnstraat 46  Voedings- en 
genotsmiddelen 

B1 100 Nee 

Roggestraat 13  Persoonlijke verzorging A2 335 Nee 

Walstraat 3   Confectie en Textiel C 400 Nee 

Walstraat 5   Confectie en Textiel C 45 Ja 

Walstraat 14   Vrijetijdsbesteding C 66 Ja 

Weverstraat 35   Confectie en Textiel B1 90 Ja 

Weverstraat 39   Woninginrichting B1 500 Nee 

Wielakkerstraat 3   Vrijetijdsbesteding C 28 Ja 

Willemsplein  35  Dienstverlening C 90 Nee 

Willemsplein 46   Horeca B2 1060 Nee 

Zwanenstraat 8 A Confectie en Textiel C 40 Ja 

Zwanenstraat 20   horeca C 100 Ja 

Zwanenstraat 21   Huishoudelijke en luxe 
artikelen 

C 55 Ja 
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Conclusies 

 

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

- 25% meer huurtransacties dan in 2013; 

- 70% van de huurtransacties betreft een zelfstandig ondernemer; 

- 85% afname van langdurige leegstand op C-locaties t.o.v. 2013; 

- 250% toename van aanbod op A-locaties t.o.v. 2013. 

 

 

  

A-locaties 

•Toename van 
het aanbod 

•Zeer beperkt 
aantal 
huurtransacties 

•Nauwelijks 
leegstand 

B-locaties 

•Toename van 
het aanbod 

•Veel 
huurtransacties 

•Stijging 
leegstand 

C-locaties 

•Afname van het 
aanbod 

•Stijging van het 
aantal 
huurtransacties 

•Afname 
leegstand 
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Verwachtingen voor 2015 
 

Hoewel de Nederlandse economie tekenen van herstel vertoont, zijn de effecten hiervan nog niet 

zichtbaar in de retailmarkt. Doorgaans reageert deze markt vertraagd op een groeiende economie. Dit 

jaar zal het middensegment het wederom moeilijk krijgen. De discountformules zullen nog groeien. 

Ook voorspellen wij verdere groei in het aantal zelfstandige ondernemers dat in de binnensteden een 

winkel zal gaan starten. Deze ondernemers zoeken veelal een niche of blinken uit in een bepaald 

specialisme, gecombineerd met een gezonde dosis creativiteit zullen deze partijen meer kleur gaan 

geven aan de kernwinkelgebieden.  

Specifiek voor Arnhem verwachten wij dat 2015 een boost gaat opleveren voor de stad. Veel 

grootschalige ontwikkelingen in de stad komen tot wasdom. Recentelijk is bekend geworden dat het 

Focus Filmtheater een nieuwe plek gaat krijgen op het Kerkplein. Daar zal een nieuw gebouw met 5 

filmzalen gerealiseerd worden waarmee Arnhem weer koploper kan worden op cultureel filmgebied. In 

juli zal Building026 in haar nieuwe gedaante verschijnen en vanaf september zullen de eerste nieuwe 

gebruikers kunnen inhuizen. In het najaar zullen achtereenvolgens de state-of-the-art OV-terminal en 

de nieuwe Pathé bioscoop hun publieksopening vieren. Het vestigingsklimaat voor Arnhem zal 

hierdoor aanzienlijk verbeteren. 

De trend dat zelfstandige ondernemers zich weer willen vestigen in de binnenstad zal naar 

verwachting verder doorzetten. Horeca en retail zullen steeds meer naar elkaar toe groeien om het 

consumeren voor winkelend publiek aangenamer te maken. Winkelen wordt ook steeds meer 

gekoppeld aan toerisme en vrije tijdsbesteding waar mensen voor naar de stad toe trekken. De 

propositie van de Arnhemse binnenstad lijkt hiermee toekomstbestendig te zijn. De verwachtingen 

voor verder economisch herstel en toenemende consumentenbestedingen gecombineerd met vele 

ontwikkelingen die in Arnhem dit jaar worden afgerond stemmen ons hoopvol dat de retailmarkt zich 

dit jaar geleidelijk verder zal gaan herstellen.  
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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.  
 
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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Branche Uitleg 

Daghoreca Lunchroom, café, fastfoodrestaurants. 

Woninginrichting 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 

 

 


