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Werk aan de winkel
De situatie op de Nederlandse winkelmarkt is vorig 
jaar verder verslechterd. Dit blijkt uit het jaarrapport 
De stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 2013 
van NVM Business.

A, B of C?

De magneetfunctie van Media Markt

Winkellocaties in kernwinkelgebieden worden ingedeeld 
in A-, B- of C-locaties. Dat gebeurt op basis van de 
drukte-index. Het drukste punt in een winkelgebied, 
het punt waar de meeste passanten langslopen, wordt 
aangeduid als de A1-locatie. Bij de overige locaties in 
het winkelgebied wordt gekeken naar hoe het aantal 
bezoekers zich verhoudt tot het maximale aantal pas-
santen van de A1-locatie. De onderstaande tabel maakt 
dit duidelijk.

A1-Locaties   75 – 100%
A2-locaties   50 – 75%
B1-locaties   25 – 50%
B2-locaties   10 – 25%
C-locaties   5 – 10%

Passantenonderzoeken worden uitgevoerd door gespe-
cialiseerde bureaus. De indeling is dynamisch en per 
kernwinkelgebied verschillend. Door bijvoorbeeld de 
vestiging van een ‘trekker’, de opening van een nieuwe 
parkeergarage of een nieuw deelgebied kunnen pas-
santenstromen veranderen en daarmee ook de indeling 
naar locatiekwaliteit.

Nieuwe Media Markt in Drachten. (Foto: Stef Steneker)

De vraag naar winkelvastgoed neemt al jarenlang af. 
De leegstand is toegenomen op C-locaties en zelfs 
op B- en A-locaties. Dat komt doordat winkeliers al 
dan niet noodgedwongen hun zaak sluiten. Maar ook 
doordat er nog steeds nieuwe winkelruimte bijkomt. 
Op A-locaties lukt het doorgaans vrij goed deze pan-
den in te vullen. Op B- en C-locaties is dat een stuk 
lastiger. 
 In Drachten, Emmen en Assen is het afgelopen jaar 
gebouwd voor de Media Markt. Een dergelijke gigant 
zorgt zowel voor een aanzuigende werking op andere 

winkels als voor concurrentie. Winkels in de buurt en 
in aanloopstraten profiteren, winkels die wat verder 
uit het centrum liggen krijgen het steeds moeilijker. 
In veel gevallen is functiewijziging de enige oplossing. 
Denk daarbij aan wonen, dienstverlening of horeca. 
 Natuurlijk heeft zo'n transformatie grote gevolgen 
voor de waarde van panden. Terwijl je op A-locaties 
nog regelmatig goede zaken kunt doen, is het op B- 
en C-locaties zelfs tegen lagere prijzen lastig om te 
verkopen of te verhuren. Alleen op basis van extreem 
verlaagde prijzen kun je daar nog een transactie doen.

Uit cijfers van de vakgroep van NVM-bedrijfsmake-
laars blijkt dat de opname van winkelruimte sterk 
achterblijft bij die in de voorgaande jaren. In 2013 
werd ongeveer 410.000 vierkante meter aan win-
kelruimte verkocht en verhuurd. Een daling van 25 
procent in een jaar tijd en de laagste stand sinds het 
uitbreken van de kredietcrisis. 
 Ondertussen nam het aanbod van winkelruimte 
met 6 procent toe tot 2,25 miljoen vierkante me-
ter, een record voor de winkelmarkt. Eind vorig jaar 
stond daarmee ruim 7 procent van de Nederlandse 
winkelvoorraad te koop of te huur. 
 Als gevolg van deze aanbod- en opnamecijfers 
staan de prijzen voor winkelruimte sterk onder druk. 
De huurprijzen dalen en de transactieprijzen zijn 
lager dan in voorgaande jaren. In de eerste maanden 
van dit jaar lijkt de belangstelling van ondernemers 

weliswaar iets te verbeteren, maar dat leidt volgens 
NVM Business in 2014 nog niet tot structureel mark-
therstel. 
 Tegen de verwachting in stijgt zelfs op A-locaties 
de leegstand van winkels. Wel blijft de leegstand in 
deze straten met gemiddeld 3,7 procent ver onder de 
frictieleegland. Op B-locaties bedroeg de leegstand 
in 2013 gemiddeld 9 procent, op C-locaties 11 
procent. 
 Volgens de NVM-bedrijfsmakelaars ligt de toe-
komst van de kansrijke aanloopstraten in een 
samenspel van kwaliteitswinkels met speciale 
producten en goede service, horeca, dienstverlening, 
zorg en ambachten. Daar zit de toegevoegde waarde 
ten opzichte van de hoofdwinkelstraten. Kansarme 
winkelstraten moeten via herbestemming een andere 
functie krijgen, zoals bijvoorbeeld wonen.
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