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1.

INLEIDING

1.1 Achtergrond en vraagstelling
Het bedrijventerrein Roermondseweg vormt momenteel het PDV-cluster van Weert.
Het is een gemengd gebied waar zowel consumentgerichte (detailhandel) als werkgerichte functies (bedrijfspanden) en woningen aanwezig zijn. In het verleden zijn
voor het gebied door particuliere partijen plannen ontwikkeld om te komen tot een
verbetering van het gehele verblijfsklimaat en met name een sterkere ruimtelijke
clustering van de detailhandelsfunctie. Deze zijn echter niet tot uitvoering gekomen.
In verband met de ontwikkeling van dit gebied wenst de gemeente Weert een actueel inzicht in de marktmogelijkheden voor een eventuele uitbreiding van het winkelaanbod in de PDV- en GDV-branches, de eventuele effecten van een functionele
versterking en de gewenste ontwikkelrichting van de Roermondseweg e.o. als perifeer winkelgebied.

1.2 Termen PDV en GDV verklaard
Definitie perifere detailhandel (PDV)
Onderzoek naar PDV-winkelaanbod richt zich primair op winkels op perifere locaties. Analoog aan het vroegere Rijksbeleid wordt perifeer beschouwd als niet in c.q.
niet aansluitend aan de reguliere bestaande en geplande winkelcentra. Gewoonlijk
gaat het om winkels op bedrijventerreinen. In het oude Rijksbeleid was een aantal
branches en soorten winkels benoemd die zich in principe perifeer mochten vestigen, namelijk winkels in auto’s, boten, caravans, bouwmarkten, keuken- & sanitairzaken, tuincentra en de gehele branche van woninginrichting, inclusief meubelen.
Deze winkels maken onderdeel uit van wat wij de traditionele PDV-branches noemen, namelijk de branches wonen, doe-het-zelf en tuincentra.
Definitie grootschalige detailhandel (GDV)
Het oude Rijksbeleid maakte een uitzondering voor de stedelijke knooppunten. Deze (combinaties van) grote steden kregen de mogelijkheid om een locatie aan te
wijzen waar zich (geclusterd) ook grootschalige winkels in andere branches mochten
vestigen. In de praktijk bleek dat er vooral in enkele specifieke niet-traditionele
PDV-branches een sterke vraag was naar vestiging van grootschalige winkels op perifere locaties, namelijk sport & spel, bruin & witgoed (electro) en rijwielen & autoaccessoires. Deze branches worden vaak de GDV-branches genoemd. Voor analysedoeleinden maken wij nog vaak gebruik van deze indeling.
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1.3 Locatie Roermondseweg
Het winkelgebied rondom de Roermondseweg is niet helder afgebakend, waardoor
bijvoorbeeld Locatus het niet onderscheidt als een winkelgebied. In deze rapportage
wordt met PDV-locatie Roermondseweg het gebied bedoeld zoals weergegeven in
onderstaand kaartbeeld.
Figuur 1.1: Locatie Roermondseweg
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2.

CONCLUSIES EN OVERWEGINGEN

Functionele opgave en marktmogelijkheden
Het huidige winkelaanbod aan de Roermondseweg heeft voor Weert en omgeving
een belangrijke functie voor het doen van aankopen op het gebied van doe-het-zelf,
wonen en tuincentra. Er zijn verschillende trekkers als Kwantum, Leen Bakker, Jysk
en Gamma aanwezig. Het PDV-aanbod aan de Roermondseweg is redelijk omvangrijk en vervult een belangrijke bovenlokale functie. Verschillende winkels hebben
echter een gedateerde uitstraling of zijn beperkt in omvang. Nieuwe vestigingen
van bijvoorbeeld Praxis, Kwantum, Leen Bakker en Carpet Right hebben een grotere
omvang dan de vestigingen in Weert.
PDV-branches
De doe-het-zelfbranche in Weert functioneert in de huidige situatie onder het landelijke gemiddelde en naar de toekomst is er ook geen uitbreidingsruimte te berekenen. Er liggen wel mogelijkheden om bestaande aanbieders te moderniseren
(eventueel gepaard met een uitbreiding), maar de vestiging van een extra bouwmarkt is niet waarschijnlijk. Hiervoor geldt dat bij een uitbreiding van het aanbod de
effecten met name op zullen treden bij de al aanwezige aan de Roermondseweg.
Op basis van de landelijke kengetallen is de woonbranche in Weert sterk bovengemiddeld aanwezig, maar het aanbod functioneert gemiddeld zeer matig en er is in
deze branche theoretisch geen uitbreidingsruimte. Er zijn wel kwalitatieve versterkingsmogelijkheden door verplaatsing, modernisering en uitbreiding van bestaande
aanbieders, maar in het licht van de algemene trends en ontwikkelingen is de kans
dat dit op grotere schaal gebeurt erg klein. Desalniettemin is een verdere clustering
wel gewenst: er zijn in Weert een behoorlijk aantal (grootschalige) woonzaken verspreid gevestigd, zoals Prominent, Buco Meubelen en Profijt.
De tuinbranche functioneert redelijk en er is enige uitbreidingsruimte berekend.
Toch zijn de marktmogelijkheden voor versterking van het tuinaanbod beperkt,
vooral omdat reeds een aantal zaken rondom de Roermondseweg gevestigd zijn en
er zich diverse zaken op andere locaties in Weert bevinden.
GDV-branches
Grootschalige winkels op het gebied van dibevo1, bruin- en witgoed, sport, spel en
rijwielen zijn landelijk sterk in opkomst op perifere locaties. Zij sluiten met name in
bezoekdoel aan op het thema 'in/om huis' (doelgericht winkelen, gemak). De winkels op perifere locaties onderscheiden zich in omvang en assortiment van de aan-

1

Dierenbenodigdheden en –voeders
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bieders in de binnenstad. In de periferie bestaat de mogelijkheid om meer artikelen
aan te bieden en te presenteren, waaronder ook meer volumineuze goederen.
Grootschalige aanbieders in de branches dibevo, sport, speelgoed en bruin- en witgoed zijn nu niet aanwezig in Weert, maar Weert beschikt wel over een relatief tamelijk ruim aanbod in deze branches. Het aanbod is vooral geconcentreerd in het
centrum en overwegend kleinschalig van aard.
Het in Weert aanwezige aanbod in de GDV-branches functioneert in de huidige situatie onder het landelijk gemiddelde. In de berekeningen van de marktmogelijkheden voor de toekomst is uitgegaan van een versterking van het aanbod met
grootschalige trekkers, waardoor de koopkrachtbinding en –toevloeiing toenemen
maar zelfs dan zijn er niet of nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden.
Effecten
Het ontbreken van distributieve uitbreidingsruimte in de PDV- en GDV-branches
betekent in combinatie met het matige marktperspectief dat de vestiging van
nieuw, meer grootschalig aanbod in het gebied Roermondseweg e.o. effecten zal
hebben op het bestaande aanbod. Het PDV-aanbod is in de huidige situatie reeds
sterk rondom de Roermondseweg geconcentreerd. Een versterking van dit aanbod
hier heeft daarom niet of nauwelijks effecten op andere winkelgebieden. Onderling
zal de concurrentiedruk wel toenemen, maar de effecten op de detailhandelsstructuur van Weert zullen gering zijn en niet per se negatief. De consument is immers
juist gebaat bij een moderne PDV-concentratie.
Toevoeging van grootschalige trekkers in de GDV-branches zal de keuzemogelijkheden voor de consument vergroten en wellicht met name extra consumenten uit de
omliggende kernen trekken. Maar consumenten van verder weg zijn hiervoor al
georiënteerd op Eindhoven en Roermond. Het toevoegen van een grootschalige
electrozaak, sportzaak of speelgoedzaak draagt bij aan het versterken van de Roermondseweg als winkelgebied, maar zal forse effecten hebben op het functioneren
van de zaken in de binnenstad. Een krimp van het aantal winkels is daar te verwachten. Dit betekent overigens niet dat dit aanbod in het centrum volledig zal verdwijnen. De ervaring leert dat centrum- en perifere aanbieders naast elkaar kunnen blijven bestaan. Omdat het aanbod in de rijwielbranche al sterk geconcentreerd is in de
buurt van de Roermondseweg zal uitbreiding van het bestaande aanbod, of toevoeging van een grootschalige winkel, geen negatieve effecten op de structuur hebben.
Wel zal het enige effecten hebben op de individuele fietsenwinkels in de buurt.
Ontwikkelingsrichting Roermondseweg
Functionele ontwikkelrichting
De Roermondseweg is in de huidige situatie al een belangrijke vestigingslocatie voor
PDV. In de branches wonen, doe-het-zelf en tuin zijn verschillende sterke aanbieders
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aanwezig. Bestaande ondernemers in Weert dient de mogelijkheid geboden te worden te groeien. Dit geldt zowel voor bestaande aanbieders op de Roermondseweg
als aanbieders die verspreid gevestigd zijn. Laatstgenoemden kunnen uitbreiden
wanneer zij zich verplaatsen naar de Roermondseweg. Hiermee ontstaat een sterk
themacentrum.
De GDV-branches zijn momenteel sterk in het hoofdwinkelgebied van Weert
geconcentreerd. Vestiging van grootschalige aanbieders aan de Roermondseweg
brengt vernieuwing, de huidige aanbieders zijn beperkt in omvang, maar zet ook
druk op de omzetten van de bestaande aanbieders. Om het hoofdwinkelgebied te
behouden of te versterken, zijn ook grote(re) trekkers nodig. Door grootschalige
winkels aan de Roermondseweg toe te staan, die ook een trekkersrol kunnen
vervullen als ze in de binnenstad gevestigd zouden worden, komt de binnenstad
onder druk te staan. Op de schaal van Weert achten wij het niet reëel dat dergelijke
formules zich zowel in de binnenstad als in de periferie vestigen. Gepleit wordt
daarom voor het faciliteren van uitbreidingen van bestaande aanbieders of
initiatieven van nieuwe aanbieders in de branches bruin- en witgoed, sport en
speelgoed in het hoofdwinkelgebied. Een uitzondering hierop vormen zeer
gespecialiseerde sportspeciaalzaken en kampeerwinkels.
Een aantrekkelijk cluster aan de Roermondseweg draagt bij aan een versterking van
Weert als winkelstad. Hoewel de dynamiek in de detailhandel de laatste jaren landelijk iets afgenomen is als gevolg van de economische situatie, liggen er nog voldoende kansen. Binnen de PDV-branches, en met name de woonbranche zijn er nog
formules die niet in Weert aanwezig zijn (denk aan Seats & Sofa’s, Prenatal, Pronto,
etc.)
Ruimtelijke opgave
De ruimtelijke opzet en uitstraling van de Roermondseweg laat in de huidige situatie te wensen over, waardoor er vooral een ruimtelijke opgave ligt. Het aanbod is
versnipperd aanwezig en de uitstraling van veel panden en de openbare ruimte is
matig, Dit wordt mede veroorzaakt door tussengelegen andere bedrijvigheid. De
meest winkels zijn bovendien erg introvert en het parkeren is per winkel geregeld
op eigen terrein, waardoor de consument minder snel andere winkels aan de Roermondseweg zal bezoeken. Belangrijkste opgave is dan ook clustering van het aanwezige aanbod zodat een zichtbaar, herkenbaar, samenhangend en compact cluster
ontstaat.
Door de winkels te clusteren ontstaat een winkelgebied waar gemak voor de consument centraal staat. Bereikbaarheid en parkeren zijn hierbij van groot belang. De
consument bezoekt dergelijke locaties doelgericht voor een bepaald product of
formule. Door een ruimtelijke clustering van het winkelaanbod, kan de consument
vergelijkend winkelen, en ontstaat een verbetering van het verblijfsklimaat. BRO
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pleit ervoor om de clustering vanwege de bereikbaarheid, zichtbaarheid en het hier
reeds gevestigde aanbod, primair plaats te laten vinden aan de westzijde van de
Roermondseweg.
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3.

VERTREKSITUATIE

In dit hoofdstuk worden de relevante aspecten van vraag en aanbod beschreven.
Onderdeel hiervan is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het aanbod in
de PDV- en GDV-branches in Weert en omliggende regio en een analyse van de
vraagaspecten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het huidige functioneren van
de onderscheiden branches in Weert.

3.1 Aanbodanalyse
3.1.1 PDV-branches gemeente Weert
Omvang en samenstelling
De PDV-branches in gemeente Weert beslaan ruim 41.000 m² wvo (winkelvloeroppervlak) verdeeld over 55 winkels. Het PDV-winkelaanbod maakt bijna 40% uit van
de omvang van het totale winkelaanbod in Weert.
Tabel 3.1 Gemeente Weert PDV-winkelaanbod

Wonen
Doe-het-zelf
Tuincentra
PDV-winkelaanbod

Aantal winkels

m² wvo

m² wvo per winkel

42

26.669

635

9

9.268

1.030

4

5.775

1.444

55

41.712

758

De branche wonen heeft met voorsprong de meeste winkels, deze branche is ook in
winkelvloeroppervlak de meest omvangrijke branche. Opvallend is de beperkte gemiddelde schaalgrootte van de branche tuincentra, landelijk is dit gemiddeld 2.679
m² wvo. De branche doe-het-zelf heeft juist een bovengemiddelde omvang, landelijk
ligt dit gemiddeld op een niveau van 898 m² wvo.
Aanbod in perspectief
Landelijk gezien bedraagt het woonaanbod 383 m² wvo per 1.000 inwoners. In de
gemeente Weert ligt dit met 573 m² wvo fors boven het landelijk gemiddelde. Ook
in de branche doe-het-zelf beschikt Weert met 199 m² wvo per 1.000 inwoners over
een bovengemiddeld aanbod (landelijk is dit 156 m²). Het aanbod aan tuincentra
afgezet tegen het inwonertal ligt in Weert met 124 m² wvo per 1.000 inwoners
eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde van 99 m². Uit voorgaande cijfers kan
geconcludeerd worden dat Weert momenteel over een ruim PDV-aanbod beschikt.
Dit is te verklaren door de regiofunctie die de gemeente Weert vervult (voor met
name Nederweert en Leudal).
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PDV-wiinkelstructuur
In onde
erstaande fiiguur wordtt het winke
elaanbod in de relevantte branchess afgezet
tegen de
d verschillende winkelg
gebieden in gemeente Weert.
W
Figuur 3.1
1 Gemeente Weert
W
PDV-wink
kelaanbod in m²
m wvo naar (winkel)gebied

Het PD
DV-aanbod is voor een groot deel geconcentrreerd aan d
de Roermon
ndseweg.
Daarnaast is een de
eel van het aanbod te vinden
v
in de
e centrale w
winkelgebied
den. Echter, ook buiten de
e winkelcon
ncentraties is veel wink
kelaanbod vverspreid aa
anwezig.
Met na
ame in de ve
erspreide be
ewinkeling op bedrijventerreinen iis veel woonaanbod
te vinde
en, grote spelers hier zijjn bijvoorbe
eeld Buco Meubelen (3.0000 m² wvo)), Bad en
Keuken
ndesign (1.000 m² wvo)), Profijt Me
eubel (825 m² wvo) en Prominent (600 m²
wvo). Onderstaand
O
de afbeeldin
ng geeft de
e spreiding van het aaanbod naar grootte
weer.
2 Spreiding PDV-winkelaanbo
od
Figuur 3.2
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PDV-winkelaanbod naar branche
Navolgend wordt ingezoomd op de verschillende branches afzonderlijk, met aandacht voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.
Wonen
Circa 40% van het aanbod in de branche wonen is te vinden op de Roermondseweg,
hier aanwezige branches zijn o.a. babywoonwinkel, slaapkamer, keukens, meubelen,
woonwarenhuis, keukens/badkamers, badkamers, parket/laminaat en zonwering.
Daarnaast is behoorlijk wat aanbod in de branche wonen verspreid op bedrijventerreinen en binnen de bebouwde kom gevestigd. Hieronder bevinden zich enkele
grootschalige spelers als Buco Meubelen (3.000 m² wvo) en Bad en Keukendesign
(1.008 m² wvo). Woonzaken in de centrale winkelgebieden zijn veelal kleinschalig
van aard. Enkele uitschieters zijn babywoonwinkel Bambino (540 m² wvo) en beddenzaak Jacobs-Koppers (450 m² wvo) in het centrum van Weert. De grootste omvang binnen wonen wordt zowel qua aantal winkels als qua vloeroppervlak ingevuld door meubelzaken. Circa 35% van alle winkels in de branche wonen in Weert
behoren tot een bekende winkelformule, voorbeelden zijn Carpetright, Leen Bakker,
en Kwantum. De omvang van deze drie winkelformules in Weert blijft achter bij de
gemiddelde omvang van moderne vestigingen van deze formules2. Enkele grote
lokale spelers in de woonbranche zijn de Graef, Bopita en Verheggen.
Tabel 3.2 Aanbod in de hoofdbranche wonen naar branche
Aantal

m²wvo

Schaal

Babywoonwinkel

5

2.120

1.060

Slaapkamer/bed

14

3.279

547

Keukens

7

2.236

745

17

8.882

1.269

Woonwarenhuis

7

4.404

1.468

Keukens/badkamers

2

240

240

Badkamers

5

1.483

742

Verlichting

2

116

116

Parket/Laminaat

5

295

148

Tegels

5

665

333

Meubelen

Woninginrichting

5

1.025

513

Woningtextiel

10

1.294

324

Woondecoratie

12

515

103

5

115

58

42

26.669

635

Zonwering
Totaal

2

CarpetRight in Weert is ca. 600 m² wvo, landelijk is dit gemiddeld 900 m² wvo en moderne vestigingen
gaan richting 1.300 m² wvo. Kwantum in Weert is 1.700 m² wvo, tegen landelijk gemiddeld 2.200 m²
wvo en moderne vestigingen gaan richting de 3.000 m². Leen Bakker in Weert is 1.650 m² wvo, gemiddeld zijn deze in Nederland 2.500 m² wvo en gaan eveneens richting 3.000 m² wvo.
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Doe-het-zelf
Circa 85% van de omvang van de branche wordt ingenomen door bouwmarkten.
Bouwmarkten in Weert zijn de Praxis (2.264 m² wvo) en Gamma (4.550 m² wvo) op
de Roermondseweg en in verspreide bewinkeling gevestigde Isidorus (1.100 m² wvo).
De Gamma bouwmarkt beschikt over een moderne maat (ca. 3.000 tot 4.500 m²
wvo). De maatvoering van de overige twee bouwmarkten blijft achter. Gemiddeld
heeft een Praxis vestiging in Nederland een omvang van 3.500 m² wvo, de gemiddelde omvang van een Praxis Megastores ligt zelfs rond de 5.500 m² wvo. Buiten de
Praxis en Gamma zijn de (veelal kleinschalige) doe-het-zelfzaken vooral verspreid
gevestigd.
Tabel 3.3 Aanbod in de hoofdbranche doe-het-zelf naar branche
Aantal

m²wvo

Schaal

Bouwmarkt

3

7.914

2.638

Deur/kozijn

2

239

120

Breedpakket

1

375

375

IJzerwaren en gereedschappen

1

370

370

Verf/behang

2

370

185

Totaal

9

9.268

1.030

Tuincentra
In Weert zijn vier tuincentra gevestigd; de Intratuin (4.000 m² wvo), Flinsenhof (1.000
m² wvo), Neerkeshoof (750 m² wvo) en kleinschalige zaak ’t Tunnelke (25 m² wvo).
Alle vier de winkels zijn buiten de bebouwde kom gevestigd. Voor een groot deel is
dit te verklaren door grootschaligheid.
3.1.2 GDV-branches gemeente Weert
Het GDV-winkelaanbod in de gemeente Weert heeft een omvang van nagenoeg
10.000 m² wvo en 48 verkooppunten. Het GDV-winkelaanbod beslaat hiermee 10%
van de omvang van het totale winkelaanbod in Weert. In onderstaande tabel wordt
de verdeling van het aanbod weergegeven.
Tabel 3.4 Gemeente Weert GDV-winkelaanbod
Aantal winkels

m² wvo

m² wvo per winkel

6

867

145

Sport en spel

15

3.850

257

Bruin- en witgoed

17

1.937

114

Rijwielen en autoaccessoires

10

3.218

322

GDV-Winkelaanbod

48

9.872

206

Dibevo

Opvallend is de beperkte gemiddelde schaalgrootte van de branches sport en spel en
bruin- en witgoed. Landelijk is dit gemiddeld 314 m² wvo voor sport en spel en 176
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m² wvo voor bruin- en witgoed
d. Ook de brranche dibev
vo blijft mett gemiddeld
d 145 m²
wvo ach
hter op het landelijk ge
emiddelde vvan 186 m² wvo. De branche rijwiielen en
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autoacce
eft juist een
n bovengem
middelde om
mvang, lande
elijk ligt ditt gemiddeld op een niveau van 181 m² wvo.
Aanbod
d in perspecttief
Voor he
et GDV-winkelaanbod geldt dat la
andelijk gemiddeld 16 m² wvo peer 1.000
inwonerrs in de bra
anche dibev
vo aanwezig
g is, 67 m² wvo
w
per 1.0
000 inwoneers in de
branche
e sport en sp
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w per 1.0
000 inwonerrs in de bran
nche bruin- en witgoed en
n 40 m² wvo
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he auto en fiets.
f
Zetten
n we het
GDV-aan
nbod in de gemeente
g
Weert
W
af teg
gen deze cijffers, blijkt dat het GDV--aanbod
in Weerrt afgezet te
egen het inw
wonertal in d
drie van de vier branche
es boven heet landelijk gem
middelde ligtt. In Weert ligt dit in d
dibevo op 18 m² wvo per
p 1.000 in
nwoners,
sport en
n spel op 79
9 m² wvo pe
er 1.000 inw
woners en auto en fietss op 66 m² w
wvo per
1.000 in
nwoners. De
e branche brruin- en wittgoed ligt na de recente sluiting vaan Hartde.
holt mett 40 m² wvo
o per 1.000 in
nwoners nett iets onder het landelijk gemiddeld
GDV-winkelstructuu
ur
In navollgende figuur wordt he
et aanwezig
ge GDV-aanb
bod in de ve
erschillende winkelgebiede
en weergege
even naar brranche.
Figuur 3.4
4 Gemeente We
eert GDV-brancches in m² wvo
o naar (winkel)gebied

De GDV
V-branches dibevo,
d
sporrt & spel en bruin- en witgoed
w
zijn
n vooral in h
het centrum van Weert ge
econcentreerrd. Ook op de Roermon
ndseweg is aanbod in d
de branche sporrt en spel aa
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Figuur 3.5 Spreiding GDV-branches

GDV-winkelaanbod naar branche
Dibevo
In Weert zijn zes zaken in de branche dibevo aanwezig. Vier van de zes zaken behoren tot het filiaalbedrijf, dit zijn Pets & Co, Faunaland en Discus (2x). De omvang van
de zaken varieert van 95 tot 265 m² wvo. Nagenoeg alle zaken zijn in het centrum
van Weert en Stramproy gevestigd, een zaak is gevestigd in buurtcentrum Dries.
Sport en spel
Behalve de subbranches modelbouw en hengelsport zijn alle door Locatus onderscheiden subbranches aanwezig.
Tabel 3.5 Aanbod sport en spel naar subbranches
Subbranche

Aantal

m² wvo

Schaal

Buitensport

3

829

276

Ruitersport

1

983

983

Speelgoed

3

824

275

Sportzaak

5

861

172

Watersport

1

65

65

Sport speciaal

2

288

144

15

3.850

257

Totaal

14
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De helft van het aantal winkels bestaat uit bekende winkelformules, met een winkelvloeroppervlak van ca. 2.400 m² wvo (62%). Voorbeelden zijn Aktie Sport, Coach,
Sport 2000 en Intertoys. Gekeken naar de omvang, bestaat het sportaanbod vooral
uit relatief kleinschalige zaken. Alleen de ruitersportzaak Hypo op de Roermondseweg beschikt over een behoorlijke omvang (983 m² wvo). De huidige speelgoedwinkels in het centrum zijn van een moderne schaal.
Bruin- en witgoed
Van de door Locatus onderscheiden branches ontbreekt slechts de branche radio &
tv in Weert. Ongeveer de helft van het winkelvloeroppervlak wordt ingenomen door
slechts 3 winkels, te weten electrowinkels. Het gaat in Weert om Harense Smid (679
m² wvo), Maxwell (438 m² wvo) en Electro World (60 m² wvo). Alle electrowinkels
zijn gevestigd in het centrum van Weert. De electrowinkels zijn redelijk bescheiden
van omvang.
Tabel 3.6 Aanbod bruin- en witgoed naar subbranches
Subbranche

Aantal

m² wvo

Schaal

Computers

4

263

66

Huishoudelijke onderdelen

1

50

50

Telecom

8

362

45

Witgoed

1

85

85

Electro

3

1.177

392

Totaal

17

1.937

114

Circa 65% van het aantal winkels met een winkelvloeroppervlak van ca. 1.600 m²
wvo (83%) behoren tot een bekende winkelformule. Behalve de vele telecomwinkels
als KPN Store, Vodafone, T-Mobile, The Phone House en Hi gaat het om winkels als
Vobis, Dixons en eerder genoemde electrowinkels. Ruim 80% van het aantal winkels
bevindt zich in de centrale winkelgebieden. De schaal van de winkels is hier groter
dan in de verspreide bewinkeling. In de verspreide bewinkeling zijn slechts een zaak
in huishoudelijke artikelen en twee computerzaken gevestigd.
Rijwielen en autoaccessoires
Het aanbod omvat de subbranches automaterialen, fietsen en scooters. De subbranche fietsen (5 winkels, 2.083 m² wvo) spant qua aantal winkels maar vooral qua winkelvloeroppervlak duidelijk de kroon. De grootste fietsenwinkel is Hans Struijk met
1.500 m² wvo. Eveneens van behoorlijke omvang zijn de zaken in automaterialen
Halfords (455 m² wvo) en Heuts (400 m² wo). De overige zaken zijn vooral kleinschalig van aard (60 – 250 m² wvo). Buiten de reeds genoemde formules behoort nog een
zaak in automaterialen tot het filiaalbedrijf, te weten Brezan. De overige zes zaken
zijn lokale spelers. Een groot deel van het aanbod, zowel qua aantal als qua omvang, is in de verspreide bewinkeling van de gemeente gevestigd. Er zijn slechts
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twee winkels niet in de verspreide bewinkeling gevestigd, dit zijn twee fietsenwinkels waarvan een in het centrum van Stramproy en een aan de Kerkstraat.
Tabel 3.7 Aanbod rijwielen en autoaccessoires naar subbranches
Subbranche

Aantal

m² wvo

Schaal

Automaterialen

4

985

246

Fietsen

5

2.083

417

Scooter

1

150

150

Totaal

10

3.218

322

Concluderend kan gesteld worden dat in Weert geen grootschalige aanbieders in
dibevo, sport en spel, bruin- en witgoed en automaterialen aanwezig zijn. Slechts in
de branche rijwielen is in Weert met Hans Struijk grootschalig aanbod gevestigd.
3.1.3 Roermondseweg
Het gebied rondom de Roermondseweg wordt door Locatus niet onderscheiden als
een winkelgebied. Er is ook geen sprake van een ruimtelijk samenhangend gebied,
iedere winkel heeft een eigen terrein met parkeergelegenheid. Verspreid over het
gebied Roermondseweg/Moesdijk zijn circa 20 winkels gevestigd, met een totale
omvang van circa 27.000 m² wvo (zie bijlage 1). Circa 15 winkels en ruim 22.000 m²
wvo behoren tot de PDV-branches. De Roermondseweg is hiermee een belangrijke
vestigingslocatie voor PDV in Weert. In de branches wonen, doe-het-zelf en tuincentra zijn verschillende sterke aanbieders aanwezig. Meerdere grote landelijke formules zoals Kwantum, Beter Bed en Leen Bakker zijn hier gevestigd. Daarnaast zijn er
een aantal grootschalige zelfstandige ondernemers gevestigd als Sijben, Verheggen
en Bopita. In de GDV-branches zijn twee zaken en 1.350 m² wvo gevestigd. De volgende afbeeldingen geven een impressie van de Roermondseweg.
Figuur 3.3 Impressie Roermondseweg

16

Hoofdstuk 3

Het winkelaanbod aan de Roermondseweg heeft een belangrijke functie voor het
doen van aankopen op het gebied van doe-het-zelf, wonen en tuin en is daarmee
functioneel relatief sterk. Ruimtelijke kent het gebied Roermondseweg echter enkele knelpunten. De winkels zijn introvert en parkeren vindt plaats op eigen terrein,
waardoor de wisselwerking beperkt is. Daarnaast is de uitstraling van het gebied
beperkt, mede doordat er ook andere bedrijvigheid tussen de detailhandel gevestigd is.
3.1.4 PDV-en GDV-aanbod in de regio
Tot de directe regio van Weert behoren de gemeenten Nederweert, (een deel van)
Leudal en Cranendonck. Er is in de directe regio van Weert geen PDV-/GDVconcentratie aanwezig. Wanneer we dieper inzoomen op het aanbod, blijkt dat
echte grootschaligheid ontbreekt in de regio. De grootste zaak in het PDV-aanbod is
verlichtingszaak ’t Lichthuis in Leudal met een omvang van 2.200 m² wvo en de
grootste zaak in het GDV-aanbod is electrozaak Bex met een omvang van 720 m²
wvo in het centrum van Haelen. Op relatief korte afstand is Roermond met de clusters Retail Park Roermond, Huis & Tuin Boulevard en woonboulevard Vrijveld een
sterke concurrent.
Aanbod in de regio vergeleken met landelijk
De regio beschikt over 1.900 m² wvo aan tuincentra, ca. 9.150 m² wvo aan doe-hetzelfaanbod en ca. 17.200 m² wvo aanbod in de branche wonen. Het PDV-aanbod is
verdeeld over 66 winkels. Verreweg het grootste deel van het PDV-aanbod is gevestigd in de gemeente Leudal (met 14.240 m² wvo ca. de helft van het aanbod). Cranendonck en Nederweert beschikken respectievelijk over 7.256 en 6.776 m² wvo.
Wat GDV-aanbod betreft, is in de regio in de branche dibevo 1.516 m² wvo aanwezig, in de branche sport en spel 1.984 m² wvo, het bruin- en witgoed aanbod beslaat
een winkelvloeroppervlak van 3.572 m² wvo en de branche rijwielen en automaterialen heeft een omvang van 3.720 m² wvo. In totaal hebben de GDV-branches in de
regio een omvang van 10.792 m² wvo, verdeeld over 56 verkooppunten. Gemeente
Cranendonck en Leudal nemen het grootste deel van het GDV-aanbod voor hun
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rekenin
ng met respe
ectievelijk 4
4.093 m² wvo
o en 4.399 m² wvo. In d
de gemeente Nederweert iss 2.300 m² wvo
w aanwezzig. Om in beeld te krijg
gen of de om
mvang van het PDVen GDV
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W
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ers landelijk.
Tabel 3.9 PDV- en GDV-aanbod regio W
Weert versus la
andelijk
m
m² wvo/1.000 in
nwoners regio

m² wvo//1.000 inwoners landelijk

Wonen

234

383

Doe-het-zzelf

125

156

Tuincentrra

26

99

385

638

Dibevo

21

16

Sport en spel

27

66

Bruin- en witgoed

49

44

PDV-wink
kelaanbod

Rijwielen en autoaccessoires
GDV-winkelaanbod

51

40

148

166

Uit bovvenstaande vergelijking
v
is op te ma
aken dat het PDV-aanb
bod in de regio sterk
achterb
blijft ten opz
zichte van h
het landelijk gemiddelde
e. Ook het G
GDV-aanbod
d blijft in
totalite
eit achter bijj het landeliijk gemidde
elde, zij het in mindere mate. Met name de
branche
e tuincentra
a is beperktt aanwezig in de regio (75% min
nder dan la
andelijk),
evenalss de branche
e sport en sp
pel (60% minder dan la
andelijk). Eeen en ander is te nuanceren
n wanneer rekening geh
houden worrdt met het ruime aanb
bod in Roerm
mond. De
overige
e GDV-brancches liggen op of net boven
b
het gemiddelde. Onderstaan
nd wordt
de spreiding van he
et PDV- en G
GDV-aanbod
d over de drie gemeenteen weergeg
geven.
Figuur 3.6
6 Spreiding PDV-aanbod overr gemeenten in
n de regio
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Figuur 3.7 Spreiding GDV-aanbod over gemeenten in de regio

Kwalitatieve analyse PDV- en GDV-aanbod regio










Het woonaanbod in de regio bestaat vooral uit lokale spelers, uitgezonderd de
Keukenloods, Colors@home en Decorette. Grootschalige zaken zijn o.a. de verlichtingszaak ’t Lichthuis (2.200 m² wvo), meubelzaak Wijen (2.000 m² wvo), woninginrichtingszaak Waeyen (1.700 m² wvo) en woningtextiel Slenders (1.200 m²
wvo). Het gros van het overige woonaanbod heeft een kleinschalig karakter.
In de regio zijn meerdere bouwmarkten gevestigd, deze behoren tot de formules Formido, Multimate en Fixet. Ook is hier een zelfstandige bouwmarkt gevestigd, Claassen. De omvang van de bouwmarkten varieert van 850 tot 1.450 m²
wvo. Overige doe-het-zelfzaken van een redelijke omvang zijn de breedpakketzaken van Hubo (ca. 500 m² wvo) in Leudal en Nederweert. Het overige doe-hetzelfaanbod is vooral kleinschalig van aard.
Rondom Weert is een aantal tuincentra gevestigd (twee in Nederweert, een in
Leudal). De Intratuin in Weert neemt qua omvang en aanbod echter een bijzondere positie in de regio in.
De zaken in de branche dibevo in de gemeenten rondom Weert zijn grotendeels
zelfstandige ondernemers. Van de acht zaken behoren twee zaken tot het filiaalbedrijf, te weten Dobey en Discus. Een drietal zaken is in centra gevestigd,
het overige aanbod bevindt zich in de verspreide bewinkeling. Janssen in Nederweert is de grootste dibevo zaak met een omvang van 580 m² wvo.
Het sportaanbod in de regio bestaat uit lokale, zelfstandige sportondernemers.
Grootschalige aanbieders zijn alleen te vinden in de omliggende grote steden,
zoals Roermond (o.a. Vrijbuiter en Intersport) en Eindhoven (o.a. Intersport, Perry Sport, Bever Zwerfsport).

Hoofdstuk 3

19







Speelgoed is in de omliggende gemeenten verkrijgbaar bij o.a. formules als Intertoys en Top 1 Toys. Voor winkels van megaschaal (o.a. Toys XL en ToyChamp)
is de consument aangewezen op de omliggende grote steden (bijv. Eindhoven).
De bruin- en witgoedbranche bestaat in de regio met name uit kleine aanbieders (< 1.000 m² wvo), voor landelijke formules als BCC of Saturn/Media Markt
moet de consument naar Eindhoven of Roermond.
In de regio is slechts 1 (kleinschalige) zaak in automaterialen gevestigd, de rijwielzaken zijn hier eveneens vooral kleinschalig van aard. Het rijwielaanbod in
Weert heeft dan ook een sterke positie in de regio.

3.2 Vraaganalyse
Bevolkingsomvang en –ontwikkeling
In onderstaande tabel wordt de bevolkingsomvang en -prognose voor de kern en
gemeente Weert weergegeven. Volgens de prognose van E,til3 gaat het inwonertal
van de gemeente Weert de komende decennia dalen. Voor de prognoses op kernniveau baseren we ons op een eerdere gedetailleerdere prognose door E’til uit 2012.
Dit inwonertal gaat eveneens licht dalen.
Tabel 3.10 Bevolkingsomvang en –prognose
2013

2020

2025

Stad Weert

43.460

43.295

42.915

Gemeente Weert

48.582

48.159

47.658

Bestedingen
Voor de bestedingen gaan we doorgaans uit van landelijke gemiddelden. Echter,
omdat de bestedingen in de betreffende branches sinds 2011 verder gedaald zijn als
gevolg van de economische recessie en internet, passen we een correctie op de bestedingen toe. Deze correcties zijn gebaseerd op de omzetontwikkeling4 van de winkels in de betreffende branche sinds het uitkomen van de omzetkengetallen.
Op de middellange termijn zal de economische situatie zich naar verwachting stabiliseren en zullen de bestedingen weer (licht) gaan toenemen. Voor 2020 wordt ook
gezien de onzekerheid van de prognoses een stabilisatie van de bestedingscijfers ten
gevolge van de economische situatie aangenomen. Een ontwikkeling die zich wel
onverminderd door zal zetten is de stijging van de internetbestedingen. In de berekeningen van de marktruimte in 2020 wordt hier rekening mee gehouden door in
bepaalde branches uit te gaan van een lager bestedingsvolume.

3

E,til, Bevolkings- en huishoudensprognoses Limburg (2013)
Wonen: ca. -10%, doe-het-zelf: ca. -10%, tuincentra: ca. -5%, bruin- en witgoed: ca. -2%, sport: ca. 5%, speelgoed: ca. -10%, fietsen: ca. -15%, afgeleid van HBD omzetcijfers (www.hbd.nl)
4

20
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Omdat in de HBD-cijfers5 reeds de internetbestedingen via multichanneling worden
meegenomen, gaat het slechts om een toename van de bestedingen via winkels die
alleen een online verkoopkanaal hebben (pure players).
Voor de bestedingscijfers in 2020 in de PDV-branches wordt een stabilisatie van de
cijfers van 2013 aangenomen. De internetverkoop neemt voor deze branches naar
verwachting niet sterk toe, bovendien zullen aankopen in deze branches via internet
vooral geschieden via bestaande zaken die een online verkoopkanaal hebben. Voor
de GDV-branches zal het interneteffect naar verwachting sterker gaan spelen, Met
name in de branches bruin- en witgoed, sport en spel wordt reeds in de huidige situatie relatief veel via internet verkocht. Aangezien verwacht wordt dat vooral de
internetbestedingen via multichanneling zullen gaan toenemen, wordt uitgegaan
van een daling van de bestedingscijfers in deze branches met ca. 5% ten gevolge van
internetbestedingen aan pure players. Voor de branche fietsen wordt uitgegaan van
een daling van de bestedingen vanwege internet en (structurele) daling van de verkoop van nieuwe fietsen. Wel zal de toenemende verkoop van elektrische fietsen6 de
tendens van afnemende bestedingen in deze branche naar verwachting wat afzwakken. Voor deze branche wordt eveneens een daling van ca. 5% aangehouden.
Tabel 3.11 Bestedingscijfers
Branche

7

Bestedingscijfer per hoofd per jaar

8

Gecorrigeerde bestedingscijfers
2013

2020

Wonen

€ 360,-

€ 325,-

€ 325,-

Doe-het-zelf

€ 220,-

€ 200,-

€ 200,-

€ 70,-

€ 65,-

€ 65,-

Tuincentra
Bruin- en witgoed

€ 210,-

€ 205,-

€ 195,-

Sport

€ 60,-

€ 57,-

€ 54,-

Spel

€ 50,-

€ 45,-

€ 43,-

Fietsen

€ 80,-

€ 68,-

€ 65,-

Vloerproductiviteit
Een daling van de bestedingscijfers leidt doorgaans ook tot een daling van de vloerproductiviteit9 en gewoonlijk wordt in distributieplanologische berekeningen uitgegaan van de in hetzelfde jaar als de bestedingen gemeten gemiddelde landelijke
5

De huidige omzetkengetallen van het HBD zijn allesomvattend, dat wil zeggen inclusief de opbrengsten
uit verkoop aan niet-particulieren en inclusief de opbrengsten uit verkoop via niet-winkelkanalen. De
internetbestedingen bij winkels met zowel een fysieke als online winkel (multichannel) zijn hierin dus ook
meegenomen.
6
15% van de nieuw verkochte fietsen is elektrisch en dit aandeel neemt toe. De gemiddelde prijs voor
een elektrische fiets is ruim 1.800 euro. Dat is het dubbele van de gemiddelde prijs voor een reguliere
fiets. Bron: Rabobank
7
Omdat de bestedingscijfers soms zijn gebaseerd op een beperkter aantal subbranches worden bepaalde
subbranches (in verband met de vergelijkbaarheid van aanbod en draagvlak) buiten beschouwing gelaten.
8
Bron: Hoofdbedrijfschap detailhandel (juli 2012).
9
In 2012 was de referentieomzet voor wonen € 1.170,- per m² wvo, doe-het-zelf € 1.390,-, tuincentra
€ 520,-, bruin- en witgoed € 4.360,-, sport € 1.290,-, spel € 3.500,- en rijwielen € 2.500,- (HBD)
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omzet per m² wvo. Deze gemiddelde vloerproductiviteit wordt gezien als noodzakelijk voor een op een normaal niveau functioneren van het aanbod. Echter, de bestedelingen dalen al enkele jaren en bekend is dat veel winkelbedrijven verlies maken.
Daarom wordt hier niet uitgegaan van de theoretisch in 2013 behaalde vloerproductiviteit, maar die van 2011 (dus van voor de sterke daling van de bestedingen).
Koopstromen
Het spreekt voor zich dat het koopgedrag sterk verschilt naar gelang de branche.
Bijvoorbeeld, tuin- en bouwmarktartikelen worden vaak dicht bij huis aangekocht,
hetgeen resulteert in relatief hogere bindingen en lagere toevloeiingen. Bij de aankoop van woonartikelen staat het kijken en vergelijken voorop en is men bereid veel
meer kilometers te reizen, hetgeen veelal resulteert in een relatief lage binding en
hoge toevloeiing. De hierna weergegeven koopstromen per branche zijn inschattingen op basis van meerdere bronnen, waaronder koopstroomgegevens uit eerdere
door BRO uitgevoerde onderzoeken (in vergelijkbare plaatsen) en elders in Nederland opgedane kennis en ervaringen. Deze zijn vertaald naar de situatie in Weert.
Voor doe-het-zelf wordt een redelijk hoge toevloeiing benaderd omdat aan de
Roermondseweg een sterk cluster is gevestigd met een Praxis en Gamma. Ook in
regionaal opzicht is dit cluster van twee bouwmarkten sterk. Omdat in de regio
slechts zeer beperkt tuincentrumaanbod aanwezig is, wordt ook de toevloeiing vanuit omliggende plaatsen met name door de aanwezigheid van Intratuin redelijk
hoog ingeschat. Wel is hierbij rekening gehouden met de aanwezigheid van de Huisen Tuinboulevard in Roermond.
Voor de GDV-branches is de aanwezigheid van het Retailpark in Roermond een belangrijke factor (aanwezigheid grootschalige zaken op het gebied van zowel bruinen witgoed als sport en speelgoed).
Tabel 3.12 Gehanteerde koopkrachtbinding en –toevloeiing per branche
Branche

Koopkrachtbinding

Koopkrachttoevloeiing

Wonen

65%

40%

Doe-het-zelf

90%

25%

Tuincentra

85%

25%

Bruin- en witgoed

85%

15-20%

Sport
Spel
Rijwielen

22

80%

20%

85-90%

15%

90%

20%
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3.3 Huidig functioneren
Op basis van onze inzichten in het draagvlak, het bestedingsniveau, het koopgedrag
van de inwoners van Weert en die van buiten Weert én het winkelvolume per branche, is het functioneren van de verschillende PDV- en GDV-branches in Weert benaderd. Uit de benadering volgt de vloerproductiviteit. Dit is de gemiddelde omzet per
m² wvo en een gangbare indicator voor het functioneren van het winkelaanbod. Wij
willen benadrukken dat de benaderingen gebaseerd zijn op meerdere aannames en
dat de uitkomsten dus indicatief zijn.
Tabel 3.8 benadering huidig functioneren PDV-aanbod
Wonen

Doe-het-zelf

Tuincentra

43.460

43.460

43.460

Besteding per hoofd (€)

325

200

65

Bestedingspotentieel (€ mln.)

14,1

8,7

2,8

Koopkrachtbinding

65%

90%

85%

9,2

7,8

2,4

40%

25%

25%

6,1

2,6

0,8

Inwonertal

Gebonden bestedingen (€ mln.)
Koopkrachttoevloeiing
Omzet door toevloeiing (€ mln.)
Totale omzet (€ mln.)
Huidige m² wvo
Omzet per m² wvo
Referentie vloerproductiviteit (€ / m² wvo)

15,3

10,4

3,2

26.479

8.798

5.775

600

1.200

575

1.170

1.300

520

Uit de berekeningen komt naar voren dat alleen de tuincentrumbranche theoretisch
een vloerproductiviteit realiseert die iets boven het landelijke gemiddelde ligt. Opgemerkt moet echter worden dat het aanbod sterk gedomineerd wordt door een
moderne Intratuin, en bij dergelijke zaken ligt de vloerproductiviteit vaak hoger dan
het gemiddelde voor de gehele branche. De branche functioneert daarmee min of
meer normaal. Dit kan niet gezegd worden van de bouwmarkten, want daar zijn
twee meer grootschalige bouwmarkten sterk bepalend, en die behalen overwegend
een iets bovengemiddelde vloerproductiviteit. Met slechts € 600,- ligt de omzet per
m² wvo in de woonbranche op een erg laag niveau.
Deze uitkomsten duiden er op dat in deze branches op dit moment geen marktruimte aanwezig is voor een uitbreiding, tenzij nieuw aanbod zorgt voor een aanzienlijke toename van de koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing.
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In onderstaande tabel zijn dezelfde berekeningen voor de GDV-branches uitgevoerd, en ook voor nagenoeg alle branches geldt dat de vloerproductiviteit nu
(ruim) onder het landelijke gemiddelde van 2011 ligt. Voor deze branches is er in de
huidige situatie theoretisch eveneens geen uitbreidingsruimte aan te geven. Slechts
voor de branche bruin- en witgoed ligt de gemiddelde vloerproductiviteit boven het
landelijk gemiddelde.
Tabel 3.9 Benadering huidig functioneren GDV-aanbod
Bruin- en

Sport

Spel

Rijwielen

witgoed
Inwonertal

43.460

43.460

43.460

4.360

Besteding per hoofd (€)

205

57

45

68

Bestedingspotentieel (€ mln.)

8,9

2,5

2,0

3,0

85%

80%

85-90%

90%

7,6

2,0

1,7-1,8

2,7

15-20%

20%

15%

20%

1,6

0,5

0,3

0,7

9,2

2,5

2,0-2,1

3,3

1.937

2.881

824

1.918

Koopkrachtbinding
Gebonden bestedingen (€ mln.)
Koopkrachttoevloeiing
Omzet door toevloeiing (€ mln.)
Totale omzet (€ mln.)
Huidige m² wvo
Omzet per m² wvo

4.750

875

2.375-2.525

1.750

Referentie vloerproductiviteit (€ / m² wvo)

4.360

1.290

3.500

2.500

Het berekende functioneren is gebaseerd op meerdere aannames en moet daarom
als indicatief gezien worden.
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4.

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

4.1 Landelijke trends in aanbod en vraag
Bouwmarkten
Consumentengedrag - De consument gaat steeds meer klussen. Het verbeterde imago van zelfwerkzaamheid, de individualisering van de woonomgeving en de toenemende ‘kluservaring’ van de consument (geholpen door doe-het-zelf tvprogramma’s) zijn hierop mede van invloed. Ook vrouwen nemen steeds vaker het
voortouw om te gaan klussen. Hierdoor is er in de bouwmarkten een trendverschuiving naar decoratie te zien.
Omzetdaling - De omzetten in de doe-het-zelfbranche zijn de laatste jaren fors gedaald. De tegenvallende huizenverkoop was niet gunstig voor de doe-hetzelfbranche.
Schaalvergroting - De schaalvergroting zet door, 3.000 tot 4.500 m² wvo is voor een
bouwmarkt tegenwoordig gebruikelijk. Daarnaast is er ook een toenemende druk
vanuit de markt voor het vestigen van zeer grootschalige vestigingen. Voorbeeld
hiervan is de Hornbachformule die al gauw 10.000-13.000 m² wvo of zelfs meer
vraagt voor een bouwmarkt, tuincentrum en bedrijvenservicepunt onder één dak.
Verbreding en verdieping assortiment - De uitbreiding van het winkelvloeroppervlak
gaat gepaard met verbreding en verdieping van het assortiment. Ook neemt de integratie van andere branches toe, men verkoopt ook keukens, badkamers, tuinartikelen, verlichting, auto- en fietsaccessoires, huishoudelijke artikelen en woninginrichtingsartikelen.
Segmentatie - Ook de bouwmarkten gaan zich segmenteren. De Intergammaformule Karwei gaat zich meer richten op decoratieve artikelen, terwijl Gamma de
constructieve formule blijft.
Vernieuwing - Bouwmarkten maken een kwaliteitsslag door het introduceren van
verschillende nieuwe producten en concepten. Voorbeelden zijn vestigingen van
verhuurder Boels bij Praxis, shop-in-shops van Bosch en de verkoop van verschillende
designproducten (o.a. Jan des Bouvrie voor Gamma en Marcel Wanders voor Karwei). Daarnaast gaat ook de beleving een grotere rol spelen. Dit uit zich in de vestiging van horecaformule La Place in een bouwmarkt in Amsterdam en productdemonstraties.
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Toenemend marktaandeel - Het marktaandeel van de bouwmarkten is de laatste
jaren verder gegroeid, terwijl het aantal speciaalzaken en breedpakketzaken in aantal teruglopen. De speciaalzaken staan onder druk en moeten op zoek naar niches in
de markt.
Vervagend onderscheid - Het onderscheid tussen professioneel toeleverende zaken
en het reguliere aanbod gericht op de consument neemt af. Enerzijds richten
bouwmarkten zich meer op levering aan aannemers en kleine zelfstandigen, terwijl
anderzijds de professionele toeleveranciers hun assortiment verbreden, showrooms
inrichten en aparte balies maken voor particulieren.
Tuincentra en dibevo
Uitbreiding & vernieuwing - De belangstelling van consumenten voor de tuin is de
laatste jaren groter geworden en blijft groot. Tuincentra spelen in op deze toenemende belangstelling door zich steeds breder en vernieuwend te presenteren. Tuincentra hebben bijvoorbeeld steeds vaker een uitgebreid assortiment aan kerst- en
paasartikelen. De verkoop hiervan wordt ook gebruikt om de seizoensafhankelijkheid te verminderen.
Toenemende concurrentie - De onderlinge concurrentie tussen de tuincentra neemt
toe. In Nederland zijn de laatste jaren verschillende tuincentraformules opgekomen,
waarvan Intratuin en GroenRijk de grootste zijn (meer dan 40 winkels). Hiernaast is
ook een aantal tuincentraformules te noemen met minder dan 40 vestigingen, zoals
Life & Garden, Overvecht, Coppelmans, Tuinwereld en Groengilde10.
Tuinartikelen worden daarnaast steeds vaker verkocht door grootschalige winkels in
andere branches. Zo hebben de bouwmarkten Hornbach en Praxis XL een tuinafdeling van 3.000 – 4.000 m² bvo, maar ook reguliere bouwmarkten steken in het seizoen sterk in op tuinhout en perkgoed. Ook bij IKEA is het aanbod in de branche
plant & dier aanzienlijk en dit wordt in het nieuwe winkelconcept nog prominenter
neergezet. Maar ook kwekerijen en tuinderijen (in het buitengebied) gaan steeds
vaker hun producten direct aan de consument verkopen.
Naast de concurrentie met bouwmarkten wordt ook de concurrentie met boerenbondachtigen steeds scherper. De winkelformules Boerenbond en Welkoop leveren
een totaalassortiment op het gebied van het buitenleven: tuin, dier, functionele
werk- en buitenkleding, kampeerartikelen, doe-het-zelf artikelen voor de buitenklus
en seizoensartikelen.
Dibevo in tuincentra/bouwmarkten - Dibevo is steeds vaker onderdeel van het assortiment van tuincentra, ook wordt er via het bouwmarkt- en supermarktkanaal diervoeding en dierbenodigdheden verkocht. Ruim de helft van de bestedingen aan
10

Bron: Locatus Retailverkenner 2011
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dierbenodigdheden en –voeding komt terecht bij dierenspeciaalzaken en tuincentra
met een dierenafdeling. De supermarkt, die vooral diervoeding verkoopt, heeft een
marktaandeel van rond de 25% in de totale omzet voor dierbenodigdheden en voeding. Het marktaandeel van de dierenspeciaalzaken en tuincentra is gestegen
ten koste van de supermarkten.
Schaalvergroting dibevo - Uit cijfers van het HBD blijkt dat de gemiddelde omvang
(m² wvo) van dierenspeciaalzaken, dibevo XL-formules en ‘agrarische’ winkels in de
afgelopen jaren is toegenomen. Dierenspeciaalzaken komen in vergelijking met de
andere typen winkels in dibevo relatief veel voor in hoofdwinkelcentra en wijk- en
buurtcentra. De dibevo XL-formules, tuincentra en ‘agrarische’ winkels zitten juist
veel op perifere locaties.
Synergie tuincentrum en bouwmarkt - Tuincentra met een moderne schaalgrootte
(indicatief vanaf 10.000 m² wvo binnenruimte) zijn niet alleen lokaalverzorgend,
maar trekken ook klanten van verder weg. De ondernemingen geven minder dan
voorheen de voorkeur aan een solitaire vestiging. Een antwoord op de verwachte
verdere expansie van met name de bouwmarkten-annex-tuincentra kan dan ook
gevonden worden in samenwerking in de vorm van vestiging van bouwmarkten
nabij een tuincentrum of andersom. Uit de praktijk blijkt dat deze winkeltypen elkaar kunnen versterken: beiden zijn gericht op aankopen voor ‘in en om het huis’.
Tuincentra richten zich meer op vrouwen en bouwmarkten meer op mannen. Daar
waar beide winkels bij elkaar liggen, kan het koopmoment van beide partijen gecombineerd worden.
Wonen
Clustering & kritische massa - In het koopgedrag ten aanzien van woninginrichtingsartikelen is kijken en vergelijken een belangrijk element. Het gaat namelijk vaak om
de aanschaf van duurdere artikelen. De consument is daarom bereid om grotere
afstanden af te leggen en bezoekt vaak meerdere woonwinkels en woonboulevards.
Door clustering van woonwinkels kan ingespeeld worden op dit consumentengedrag. Om zich qua aantrekkingskracht te kunnen meten met PDV- of PDV/GDVclusters elders in Nederland is dan ook voldoende kritische massa noodzakelijk. Een
zo compleet mogelijk aanbod is dan uiterst belangrijk. Belangrijke elementen hierin
zijn niet alleen een breed, maar zeker ook een diep aanbod, een goede mix tussen
landelijk opererende grootwinkel- en filiaalbedrijven en lokale ondernemers én een
vertegenwoordiging van alle marktsegmenten, variërend van prijsvriendelijk over
middenplus tot hoogwaardig.
Designachtige winkels - Een ander element is het vestigen van meer designachtige
winkels en meer gespecialiseerde winkels op woonboulevards, bijvoorbeeld op het
vlak van woondecoratie. Ook verscheiden gevestigde modewinkels zetten met
brandstores een nieuwe stap en ontwikkelen een woninginrichtingassortiment. Der-
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gelijke winkels zijn overwegend kleinschalig en deels richten zij zich op het hogere
marktsegment. Een probleem is wel dat deze duurdere zaken zich vaak willen onderscheiden van het doorsnee aanbod en daarom juist niet op woonboulevards willen zitten. Dit neemt echter niet weg dat het wel kan. Mogelijke winkelformules zijn
Sissy Boy Homeland, Esprit Home, Diesel, Armani Casa, Leolux, etc.
Multifunctionele concepten - Echter, clustering van woonwinkels sec is vaak niet
voldoende. In veel nieuwe concepten wordt meer en meer ingespeeld op de integraliteit en vervlechting van functies. Van monofunctionele naar multifunctionele concepten. Winkels worden steeds vaker gecombineerd met horeca, vermaak, vrijetijdsconcepten, cultuur, dienstverlening, etc. Deze ontwikkeling naar meer beleving en
smaak (genieten en ervaren) biedt ook PDV- en GDV-locaties de kans om hun onderscheidend vermogen te vergroten. Door functiemenging wordt ingespeeld op de
wensen van de consument inzake beleving, sfeer en attractiviteit, uiteraard met als
uiteindelijke doel de verblijfsduur op de locatie te verlengen.
Indirecte synergie met bouwmarkten/tuincentra - De combinatie van bezoek tussen
bouwmarkten & tuincentra (niet-keuzegevoelige artikelen) enerzijds en woonwinkels (duurdere, laagfrequent gekochte artikelen) anderzijds wordt niet zozeer gelegd op het bezoekmoment. Dat is voor de branches nogal wisselend. Combinatiebezoeken an sich vinden dan ook maar beperkt plaats. Clustering van dergelijke
winkels leidt wel tot meer herhalingsbezoeken op andere momenten en dus indirecte synergie. De woonwinkels zijn in staat klanten (ook van verder weg) te lokken,
wat gunstig is voor de bouwmarkten en tuincentra. De bouwmarkten en tuincentra
zijn bezoekintensiever, wat zorgt voor meer levendigheid en een positieve invloed
op de beeldvorming van de locatie. Dat is op zijn beurt weer gunstig voor de woonwinkels.
Nieuwe perifere branches - Op PDV-clusters (zoals de woonboulevards) is steeds
meer aanbod verkrijgbaar buiten het gebruikelijke (PDV-)assortiment. In de markt
ontwikkelen zich, buiten de traditionele (PDV-)branches, winkelformules van soms
5.000 m² wvo en meer met een zeer breed en compleet assortiment in o.a. bruin- &
witgoed, rijwielen en sport & spel.
Randvoorwaarden locatie - Vooral de voortgaande schaalvergroting gaat veelal gepaard met het zoeken naar betere (ruimtelijk, financieel) locaties. Belangrijke (ruimtelijke) randvoorwaarden voor het te realiseren PDV- en/of GDV-cluster zijn een
goede bereikbaarheid (bijvoorbeeld nabij de autosnelweg), een goede zichtlocatie,
een gunstige ligging ten opzichte van het consumentenpotentieel (achterland) en
een gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad zodat de kans op combinatiebezoeken wordt gemaximaliseerd. De druk is momenteel in de Nederlandse retailmarkt groot om locaties uit te zoeken die zeer kort ontsloten zijn op de autosnelwegen (zie Roermond, maar ook Zoetermeer, Utrecht, etc.).
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Ruimer referentiekader - Door o.a. de toenemende mobiliteit is het referentiekader
van de consument de laatste jaren ruimer geworden. Als gevolg hiervan stelt hij/zij
niet alleen hogere eisen aan de functionele aspecten (aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheden, prijsstelling, multifunctionaliteit, etc.) van PDV-locaties, maar zeker ook
aan de interne (winkelinrichting, uitstraling) én de externe (omgevingskwaliteit,
compactheid, ruimtelijke samenhang, (centraal) parkeren bij voorkeur vlak voor de
deur, etc.) verschijningsvorm.
Toename internationale formules - In Nederland komen steeds meer internationale
formules op het gebied van in/om huis. Formules als Ikea, Hästens zijn al jaren bekend, maar er duiken steeds meer formules op, zoals Chateau d'Ax en Istikbal.
Laatstgenoemde formule staat bekend als de Ikea van Turkije.
Shop-in-shop - In de branche wonen wint het shop-in-shop concept aan populariteit.
Zo zijn in het woonwarenhuis Morres in Hulst (recent overgenomen door de
Mandemakers Groep) filialen van Grando Keukens en Bo Concept te vinden. Ook
themacentra als WoonZe in Apeldoorn, Vesta in Groningen en de Havenaer in
Nijkerk zijn opgezet volgens het shop-in-shop principe.
(Outdoor)sport, rijwielen en speelgoed
Schaalvergroting versus specialisatie - Schaalvergroting is een ontwikkeling die ook
in de sportretail gaande is. Met name landelijke ketens openen steeds meer grote
winkels. Deze grootschalige sportwarenhuizen richten zich sterk op de consumentenbeleving. De verkoop van producten wordt gecombineerd met het creëren van
sfeer, beleving of image. Dit gebeurt met een trendy uitstraling en presentatie van
het interieur, maar ook door toevoeging van entertainment of de mogelijkheid producten in de winkel te testen (try & buy). Door de schaalvergroting ontstaan er echter ook kansen voor speciaalzaken die fungeren als tegenhanger van de steeds ‘breder’ wordende sportwarenhuizen. Voorbeelden hiervan zijn hardloopwinkels, skate/boardshops en golfspeciaalzaken. Het aanbod in deze winkels is veelal dieper in het
specialisme, maar ook breder dan alleen sport (verwante lifestyle-artikelen).
Perifere locaties versus binnenstad - In Nederland is ongeveer 37 procent van het
totale wvo in de sportbranche in centrumgebieden gevestigd. Nog eens 9 procent is
te vinden in ondersteunende winkelcentra (stadsdeel-, buurt- en wijkwinkelcentra).
Hiermee ligt meer dan de helft van het wvo (ca. 54%) al buiten de traditionele winkelgebieden. De drang bij ondernemers om zich buiten de reguliere winkelcentra te
vestigen neemt toe, omdat op perifere locaties veel winkelvloeroppervlak kan worden gerealiseerd tegen relatief lage huurprijzen. Mede door het gevoerde overheidsbeleid zijn er de laatste jaren dan ook steeds meer grootschalige sportaanbieders op de woonboulevards en in retailparken gekomen. Met de verruiming van het
overheidsbeleid verkleuren bestaande perifere locaties steeds meer naar multifunc-
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tionele gemakscentra. Grootschalige branchegerichte warenhuizen, waaronder op
het gebied van sport, zijn in opkomst.
Sport als lifestyle - Sport wordt steeds meer een lifestyle. Sportkleding is al lang niet
meer puur alleen bedoeld voor de sport, maar maakt onderdeel uit van het alledaagse modebeeld. Bovendien hechten consumenten veel waarde aan merken, in
navolging van hun sporthelden. Sport is daarmee trendgevoelig en dus sterk verwant aan de modische branches. Illustratief hierin zijn de dualbrandstores van Adidas (sport) en Gstar (mode). Sportmerken proberen zich ook steeds sterker te profileren. Eén van de manieren die hiervoor worden ingezet, is de flagshipstore, zoals
de concept- of imagestores van Adidas, Puma en Nike. Sportmerken brengen 'casual
kleding' op de markt, terwijl modemerken ook een 'sportlijn' gaan voeren (o.a. Hugo Boss Green). De grens tussen mode en sport vervaagt hiermee steeds meer.
Filialisering en netwerkverdichting - Er is sprake van een verdichting van het netwerk van filiaalbedrijven. Ook de kleinere verzorgingsgebieden worden bediend
door bekende formules als Aktie Sport, Sport 2000 en Intersport. Deze formules krijgen steeds meer een lokale verzorgingsfunctie. Met de komst van enkele nieuwe
expansiegerichte ketens zal de filialiseringsgraad de komende jaren alleen nog maar
toenemen.
E-commerce - Voor de sportbranche wordt het aandeel internetverkopen in 2010 op
5% geschat11. Opvallend zijn de sterk groeiende internetactiviteiten van bestaande
winkelketens. Voor veel formules is internet(verkoop) een onmisbare aanvulling
geworden. Daarnaast is Internet een belangrijke informatiebron voor de consument
en via nieuwe communicatiemiddelen (o.a. e-mail, Facebook, Twitter) worden zij
steeds hechter bij formules/merken betrokken.
Verandering in consumentengedrag - Niet alleen de samenstelling van de bevolking
verandert (vergrijzing, ontgroening, krimp, etc.), maar ook het sportgedrag van de
consument verandert. Individuele sporten zijn in opkomst. Naar de toekomst is de
verwachting dat het omzetaandeel van fit- en beweegsporten zal toenemen, ten
koste van de bal- en teamsporten.
Rijwielen - Binnen de rijwielbranche heeft met name de komst van de electrische
fiets voor een impuls gezorgd. De branche heeft hierdoor geen last van de vergrijzing. Wel neemt ook in de rijwielhandel de verkoop via internet aanzienlijk toe.
Schaalvergroting is een belangrijke trend (keuzemogelijkheden voor de consument
laten zien).

11

HBD (2010) Sportfocus 2010 - De sportmarkt van de toekomst
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Speelgoed - De komende paar jaar verdwijnen er zo’n driehonderd speelgoedwinkels, voorspelt Q&A Research & Consultancy. Ondanks het gelijk blijven van het aantal geboortes in de laatste jaren, is in vier jaar tijd een kwart van de omzet van
speelgoedwinkels verdampt: van één miljard euro in 2008 tot pakweg 770 miljoen in
2012. En dat terwijl het aantal winkels niet evenredig is afgenomen. De economische
crisis en de opkomst van online winkelen zijn hier debet aan. Ook kan een oorzaak
gezocht worden in de ketens als Kruidvat, Action en Bruna, die steeds vaker branchevreemde producten zoals speelgoed verkopen. Bovendien wordt meer tweedehands speelgoed verkocht.
Bruin- en witgoed
Electrowarenhuizen - Het marktaandeel van grootschalige filiaalbedrijven in de electrobranche is toegenomen in de afgelopen jaren. Er vindt daarbij integratie plaats
van bruin-, wit- en grijsgoed onder één dak, zoals Media Markt en BCC. Door omvang en assortiment zijn dit echte electro-warenhuizen.
Sterke trekfunctie - De echt grootschalige zaken zijn relatief bezoekersintensief (veel
bezoekers per week per m² wvo). Zij zijn deels ook duidelijk op recreatief winkelen
(in)gericht (hoog fungehalte). Door het grote aantal bezoekers dat zij autonoom
trekken kunnen zij van invloed zijn op de passantenstromen in een winkelgebied
(doorbloeding).
Onderdeel wonen - Electrozaken worden steeds meer gezien als onderdeel van het
thema wonen en zijn daarmee ook vaker gevestigd op een woonboulevard. Audioen videoapparatuur, computers en witgoed maken deel uit van het interieur en zijn
mede bepalend voor de inrichting van de woning. In dit verband is het illustratief
dat verlichting vroeger nog gezien werd als onderdeel van de branche electro, maar
de subbranche tegenwoordig al tot de branche wonen wordt gerekend. Bruin- en
witgoed wordt momenteel ook al veel verkocht in keuken- en sanitairzaken, bouwmarkten en woonwarenhuizen, winkels die gewoonlijk al op woonboulevards aanwezig zijn. Dit komt mede door het volumineuze karakter van producten als wasmachines, koelkasten, tv’s en airco’s.
Webwinkelen - Hoewel de effecten van internetwinkelen op de totale winkelomzet
nu nog relatief beperkt zijn, is de verwachting dat internet zich de komende jaren
als volwaardig aankoopkanaal zal ontwikkelen waardoor de online detailhandelsbestedingen zullen gaan stijgen. Met name in de branche bruin- en witgoed is webwinkelen momenteel al heel populair, waardoor verwacht wordt dat het aantal
winkels zal gaan afnemen. Ook in de branches media, telecom, hard- en software en
reizen speelt internetwinkelen al een grote rol.
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4.2 Plannen en initiatieven
Weert
Het voormalige postsorteercentrum aan de Moesdijk wordt op korte termijn in gebruik genomen als outlet. Op langere termijn wordt het pand gesloopt en komen er
twee nieuwe gebouwen om daarmee de entree naar de Moesdijk te verfraaien. De
plannen hiervoor worden nog uitgewerkt12.
Aan de noordzijde van de Roermondseweg is het zogenaamde pand Moonen deels
gesloopt. Het wordt vernieuwd/uitgebreid tot een gebouw dat geschikt is voor de
huisvesting van perifere detailhandel. Het is niet bekend of het na oplevering in
gebruik zal worden genomen door een (of meer) PDV-onderneming(en).
Er is een plan in ontwikkeling om aan het oostelijke uiteinde van de Moesdijk een of
meer gebouwen te realiseren die geschikt zijn voor de huisvesting van perifere detailhandel. Het is niet bekend of na oplevering een (of meer) PDV-onderneming(en)
zich er zullen vestigen.

4.3 Perspectief
Uit het voorgaande is af te lezen dat de marktvooruitzichten voor de PDV- en GDVbranches niet bijzonder rooskleurig zijn. Zelfs als de detailhandelsbestedingen als
gevolg van het toegenomen consumentenvertrouwen, het voorzichtige herstel van
de woningmarkt en het mogelijke einde van de economische crisis weer gaan toenemen, dan zal een deel van de groei bij de webwinkels terecht komen. De markt
voor nieuwe winkelruimte zal hiermee de komende jaren beperkt blijven, zeker in
regio’s als Weert en omgeving waar geen sprake meer is van bevolkingsgroei.
Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds sprake is van dynamiek: er komen
nieuwe formules op de markt en sommige bestaande ondernemingen zijn expansief
of willen vernieuwen. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat bij veel bestaande zaken ondertussen “het vet van de botten” is en dat de financieringsmogelijkheden door de terughoudendheid van de banken beperkt zijn. Dit maakt verplaatsingen van bestaande zaken ook erg moeilijk: het te verlaten pand is veelal
moeilijk herinvulbaar met een andere winkel of functie en daarmee is er een grote
kans op dubbele lasten. Bovendien beperkt de nabijheid van Roermond en de agglomeratie Eindhoven de versterkingsmogelijkheden in Weert.
Door deze omstandigheden acht BRO het erg onwaarschijnlijk dat de komende jaren
zeer grootschalige nieuwe PDV- of GDV-winkelformules interesse in vestiging in
Weert zullen tonen.
12

Bron: de Limburger, 14 augustus 2013
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Maar het is niet uit te sluiten dat enkele nog niet in Weert gevestigde ketens die
zich richten op de middelgrote marktgebieden wel weer de vestigingsmogelijkheden gaan onderzoeken. Mits ze goed ruimtelijk ingepast worden kan dat weer bijdragen aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de Roermondseweg als perifeer winkelgebied. Zo bezien is een lichte toename van de koopkrachtbinding en –
toevloeiing wellicht nog mogelijk maar een sterke toename is in het licht van de
geschetste marktomstandigheden erg onwaarschijnlijk.

Hoofdstuk 4

33

34

Hoofdstuk 4

5.

MARKTMOGELIJKHEDEN

5.1 Kwantitatieve uitbreidingsmogelijkheden
In deze paragraaf wordt een marktruimte benadering gemaakt voor langere termijn
(2020). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het huidige PDV-aanbod in Weert aan de
Roermondseweg vooral kwalitatief maar ook (beperkt) kwantitatief versterkt wordt.
Tabel 5.1 Uitbreidingsruimte PDV-aanbod 2020
Wonen

Doe-het-zelf

Tuincentra

43.295

43.295

43.295

Besteding per hoofd (€)

325

200

65

Bestedingspotentieel (€ mln.)

14,1

8,7

2,8

Koopkrachtbinding

70%

90%

85%

9,8

7,8

2,4

45%

30%

25%

8,1

3,3

0,8

Inwonertal

Gebonden bestedingen (€ mln.)
Koopkrachttoevloeiing
Omzet door toevloeiing (€ mln.)
Totale omzet (€ mln.)
Normatieve vloerproductiviteit (€ / m² wvo)

17,9

11,1

3,2

1.170

1.390

520

Haalbare m² wvo

15.300

8.000

6.150

Huidige m² wvo

26.479

8.798

5.775

-

-
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Distributieve ruimte

Uit de benadering van de marktmogelijkheden komt naar voren dat de uitbreidingsruimte voor de meeste PDV-branches beperkt is. Slechts in de branche tuincentra is
enige uitbreidingsruimte aan te geven.
Tabel 5.2 Uitbreidingsruimte GDV-aanbod 2020
Bruin- en

Sport

Spel

Rijwielen

43.295

43.295

43.295

43.295

195

54

43

65

witgoed
Inwonertal
Besteding per hoofd (€)
Bestedingspotentieel (€ mln.)
Koopkrachtbinding
Gebonden bestedingen (€ mln.)
Koopkrachttoevloeiing
Omzet door toevloeiing (€ mln.)
Totale omzet (€ mln.)
Normatieve vloerproductiviteit (€ / m² wvo)

8,4

2,3

1,9

2,8

90%

85%

95%

95%

7,6

2,0

1,8

2,7

30%

30%

25%

20%
0,7

3,3

0,9

0,5

10,9

2,9

2,4

3,3

4.360

1.290

3.500

2.500

Haalbare m² wvo

2.490

2.250

690

1.660

Huidige m² wvo

1.937

2.881

824

1.918

550

-

-

-

Distributieve ruimte
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Uit voorgaande tabel is op te maken dat zelfs wanneer uitgegaan wordt van hogere
koopkrachtbinding en –toevloeiingscijfers in de GDV-branches niet of nauwelijks
ruimte bestaat voor uitbreiding van het aanbod. Slechts in de branche bruin- en
witgoed is (ondanks de effecten van internet) per saldo enige ruimte te berekenen
wanneer de trekkracht in deze branche fors zou toenemen. De ruimte die hierdoor
ontstaat is echter niet voldoende om een grootschalige aanbieder te huisvesten.
Kwaliteit boven kwantiteit
De hiervoor aangegeven distributieve uitbreidingsruimte is het resultaat van berekeningen die gebaseerd zijn op meerdere aannames. Het gaat immers om toekomstige ontwikkelingen en op voorhand kunnen die nooit exact voorspeld worden. De
woningbouw kan bijvoorbeeld vertraging oplopen, de gemiddelde woningbezetting
kan hoger of lager uitvallen, de bestedingen kunnen sterk stijgen of juist dalen en
koopstromen kunnen toch iets anders lopen dan verwacht. De uitkomsten van de
berekeningen mogen daarom nooit als normatief gezien worden, maar als indicatief.
In dit verband is het ook van belang aan te geven dat aan kwalitatieve aspecten bij
winkelontwikkelingen vaak meer waarde gehecht dient te worden dan aan de
kwantitatieve distributieve mogelijkheden. Als bijvoorbeeld nieuwe winkelontwikkelingen, op een vanuit de structuur bezien goede plek, als resultaat hebben dat
verouderd aanbod op een slechte plek verdwijnt, dan is de detailhandelsstructuur er
per saldo op vooruitgegaan. Er is immers modern aanbod en/of een aantrekkelijk
verblijfsklimaat bij gekomen en daar heeft de consument uiteindelijk het meeste
baat bij. Het, in het kader van structuurverbeteringen, meer realiseren dan de berekende distributieve uitbreidingsruimte hoeft dus helemaal niet erg te zijn, vooropgesteld dat de effecten per saldo positief zijn.

5.2 Kwalitatieve versterkingsmogelijkheden
In z’n algemeenheid doen grotere woonboulevards/PDV-locaties het in Nederland
beter dan de kleinere. De Roermondseweg kent weliswaar weinig leegstand, maar
gezien aard en voorkomen en de uitkomsten van de berekeningen mag verwacht
worden dat het aanbod hier gemiddeld ook niet echt florissant functioneert. Er is
met formules als Praxis, Gamma, Leen Bakker, Kwantum, Jysk, Intratuin, etc. echter
in functionele zin wel een sterke basis aanwezig, passend bij de omvang van het
verzorgingsgebied. Daarnaast zijn er ook enkele meer bijzondere speciaalzaken
aanwezig, zoals Swiss Sens, Baderie, Hypoweert, Bopita of Garden Life Style.
Een verdere toevoeging van enkele landelijk opererende woonformules kan de basis
versterken, en daarmee wordt de vestiging van meer bijzondere speciaalzaken tevens waarschijnlijker.
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Ook de vestiging van een of enkele zaken in de sfeer van rijwielen en dieren past
prima in het profiel van het winkelgebied (doelgericht aankopen doen), en dat zou
ook kunnen gelden voor zeer gespecialiseerde sportzaken of een kampeerzaak.
De vestiging van (grootschalige) bruin- en witgoedwinkels, speelgoedzaken of all
round sportzaken dan wel modische sportzaken op de Roermondseweg zal echter
de ontwikkelingsmogelijkheden voor de binnenstad sterk negatief beïnvloeden en is
daarmee niet aan te bevelen. Winkels in deze branches zouden dan ook primair in
het hoofdwinkelgebied van Weert gevestigd moeten worden.
Een verdere functionele versterking van de Roermondseweg is op kortere termijn in
het licht van de marktomstandigheden niet erg waarschijnlijk. De kans hierop wordt
wel groter als de uitstraling van de Roermondseweg als winkelcluster verbetert. Dit
dient in eerste instantie te gebeuren door in te zetten op een verdere concentratie
in het westelijke gedeelte van het gebied (zie afbeelding). Verplaatsingen van bestaande nu ongunstig binnen het gebied gelegen winkels dragen hieraan bij en de
mogelijkheden hiervoor moeten onderzocht worden. Een verdere versnippering van
het winkelaanbod dient in ieder geval voorkomen te worden.
Figuur: 5.1 Primaire locatie clustering aanbod Roermondseweg
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BIJLAGEN

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1. Aanbod Roermondseweg
Naam

Branche

m² wvo

Intratuin

Tuincentrum

4.000

Gamma

Bouwmarkt

4.550

Praxis

Bouwmarkt

2.264

Bopita

Babywoonwinkel

1.580

Beter Bed

Slaapkamer/Bed

940

Swiss Sense

Slaapkamer/Bed

860

Beddenreus

Slaapkamer/Bed

683

Sijben

Keukens

1.170

Keuken Kampioen

Keukens

680

Kwantum

Woonwarenhuis

1.700

Leen Bakker

Woonwarenhuis

1.646

Jysk

Woonwarenhuis

1.058

Baderie

Badkamers

475

Carpetright

Woningtextiel

610

Ruyten

Zonwering

50

Totaal PDV-branches

22.266

Hypoweert

Ruitersport

983

Heuts

Automaterialen

400

Boerenbond

Tuinartikelen

1.260

Garden Life Style

Tuinmeubelen

1.800

Van Esch Scooters

Scooters/brommers

Totaal GDV-branches

1.383

150

Overig

3.210

Totaal Roermondseweg

26.859

Bijlagen
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